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Orde van dienst voor woensdag 2 november 2022-19.30 uur 
Dankdag voor gewas en arbeid 

 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
We gaan staan 
 
Lied van de intocht: ‘Dank U, Heer’ – Zingende Gezegend nr. 265  
    (mel. Psalm 150) 
 

Dank U, Heer, voor al wat leeft,  
dank voor alles wat Gij geeft:  
voedsel, vreugde, overvloed –  
Gij zijt overstelpend goed!  
Dank U wel voor al wat groeide,  
wind en wolken, licht en lucht,  
velden vol van groene vrucht,  
dank dat duizend bloemen bloeiden!  
 
Armen in uw koninkrijk  
zijn reeds U, de koning rijk – 
wie zachtmoedig is beërft  
land waarin geen kind meer sterft;  
wie hier treurt mag binnentreden,  
wie een hart heeft recht en rein  
zal daar zonder zorgen zijn:  
eindelijk een land van vrede!  

 
Stil gebed, drempelgebed, bemoediging en groet 
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Samenzang: ‘Dank U, Heer..’ 
 
Dank U, Heer, dat wie zo leeft  
dankzij Pasen toekomst heeft:  
honing, melk in overvloed,  
Kanaän wordt meer dan goed!  
Vrolijk zingen wij tezamen  
wereldwijd het hoogste lied  
als uw wil voorgoed geschiedt  
juichend: halleluja, amen! 
 

We gaan zitten 
 
Gebed om ontferming 
 
Samenzang: ‘Hoor Gij ons aan’ - Lied 364 vers 1, 4 en 6 
 
Lezen uit de Bijbel: Jesaja 49: 8 - 13 
 
Samenzang: ‘Ik zal er zijn’ – Sela 
 

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
  
Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
  
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
  
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
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O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 

 
Uitleg en verkondiging 
 
Orgelspel  
 
Samenzang: ‘Loof God voor de vruchten..’ - Lied 719 vers 1, 4 en 5 
 
Dankgebed en Voorbeden 
 
Aankondiging collecten 
 
We gaan staan 
 
Uittochtlied: Psalm 67 vers 3 
 
Wegzending en zegen 
   beantwoord met 3x gezongen ‘Amen’ 
Orgelspel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


