
Liturgie: Dankdag voor gewas en arbeid – 2 november 2022 – Ds. J. A. Schelling 
 
God ontmoeten (ziel) 
Welkom 
 
Lezen uit de Bijbel: 1 Tessalonicenzen 5:18a 
Dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus, 
verlangt.  
 
Stil moment 
Luisterlied: Sela - De mensen die we missen 
 
Lezen uit de Bijbel: Openbaring 14:13-15 
13 Ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: ‘Schrijf op: “Gelukkig zijn zij die vanaf nu sterven in 
verbondenheid met de Heer.”’ En de Geest beaamt: ‘Zij mogen uitrusten van hun inspanningen, want 
hun daden vergezellen hen.’ 14 Toen zag ik dit: een witte wolk, en daarop zat iemand die eruitzag als 
een mens. Hij had een gouden krans op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand. 15 Uit de 
tempel kwam een andere engel, die Hem die op de wolk zat met luide stem toeriep: ‘Laat uw sikkel 
komen om te oogsten. Want de tijd om te oogsten is gekomen; de aarde is meer dan rijp voor de 
oogst.’  
 
Votum zingen: Psalm 124 (DNP): 1, 2, 3 - Was er geen hulp gekomen van de Heer 
  1. Was er geen hulp gekomen van de HEER, 
  – blijf, Israël, dit zeggen keer op keer – 
  was Hij voor ons niet in de bres gaan staan, 
  dan hadden wij geen hoop, geen toekomst meer; 
  dan zouden wij ten onder zijn gegaan. 

  2. Zonder Gods hulp was er een ramp gebeurd, 
  dan hadden vijanden ons wreed verscheurd, 
  dan werd hun stroom van woede onze dood; 
  het woeste water had ons meegesleurd. 
  Maar, prijs de HEER, Hij redde uit de nood! 
3. Wij vluchtten uit de val die was gezet, 
zoals een vogel vrijkomt uit een net. 
Het net ging stuk en wij zijn losgeraakt. 
In naam van Hem, de HEER, zijn wij gered; 
Hij helpt ons, Hij die alles heeft gemaakt. 

 
Zegengroet 
 
Zingen: Opwekking 331, Breng dank aan de Eeuwige 
  Breng dank aan de Eeuwige, 
  breng dank aan de Heilige, 
  breng dank aan onze Vader 
  die ons Jezus zond.  
    Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk, 
    zegt de arme: ik ben rijk, 
    om wat de Here heeft gedaan voor ons.  
   Breng dank. 

God kennen (hoofd), vertrouwen (hart) en liefhebben (handen) 
Inleiding 
Lezen uit de Bijbel: Psalm 44:1 - 9 
1 Voor de koorleider. Van de Korachieten, een kunstig lied. 
2 God, met eigen oren hebben wij het gehoord, onze voorouders vertelden het ons door: 
de daden die U verrichtte in hun dagen, in de dagen van weleer. 
 



3 Om hén te planten hebt U volken verdreven, naties verslagen om ruimte te geven aan hén. 
4 Zij verkregen het land niet met het zwaard, niet hun eigen kracht heeft hen gered, 
maar uw rechterhand, uw arm, het licht van uw gelaat. U had hen lief. 
5 U, God, bent mijn koning, U beveelt  de redding van Jakob. 
6 Met U stoten wij onze belagers neer, in uw naam vertrappen wij onze tegenstanders. 
7 Het is niet mijn boog waarop ik vertrouw, niet mijn zwaard dat mij redt, 
8 U hebt ons gered van onze belagers, U liet onze haters beschaamd staan. 
9 God, wij loven U dag na dag, uw naam zullen wij altijd prijzen. 
 
Verkondiging 

Zingen: Liedboek 413: 1 - Grote God, wij loven U 
  1. Grote God, wij loven U, 
  Heer, o sterkste aller sterken. 
  Heel de wereld buigt voor U 
  en bewondert uwe werken. 
  Die Gij waart ten allen tijd, 
  blijft Gij ook in eeuwigheid. 
   
Lezen uit de Bijbel: Psalm 44:10 - 17 
10 Toch hebt U ons nu verstoten en vernederd: U trok niet ten strijde met onze legers, 
11 U deed ons wijken voor onze belagers, onze haters roofden ons leeg. 
12 U hebt ons als slachtvee uitgeleverd, ons onder vreemde volken verstrooid, 
13 U hebt uw volk van de hand gedaan, veel bracht de verkoop U niet op. 
14 U hebt ons het mikpunt van spot gemaakt, onze naburen smaden en honen ons, 
15 U hebt ons bij de volken belachelijk gemaakt, ze schudden meewarig het hoofd. 
16 Heel de dag moet ik mijn schande dragen, het schaamrood bedekt mijn gezicht 
17 als ik de vijand hoor spotten en sarren, hem vol wraakzucht zie staan. 
 
Verkondiging 
 
Gebed 
 
Lezen uit de Bijbel: Psalm 44:18 – 22 
18 Dit is ons overkomen, maar wij zijn U niet vergeten, uw verbond verloochenden wij niet, 
19 ons hart keerde zich niet van U af, onze voeten weken niet van uw pad. 
20  Toch hebt U ons naar de jakhalzen verbannen en ons met diepe duisternis bedekt. 
21 Hadden wij de naam van onze God vergeten, onze handen uitgestrekt naar een vreemde god, 
22 zou God dit niet hebben ontdekt? Hij kent de geheimen van ons hart. 
 
Verkondiging 
 
Zingen:  Liedboek 413: 2 - Alles wat U prijzen kan 

2. Alles wat U prijzen kan, 
U, de eeuw’ge ongeziene. 
Looft uw liefd’ en zingt er van, 
alle eng’len die u dienen, 
roepen U nooit lovensmoe, 
heilig, heilig, heilig toe. 

 
Lezen uit de Bijbel: Psalm 44: 23-27 
23  Toch worden wij dag na dag om U gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht. 
24  Word wakker, Heer, waarom slaapt U? Ontwaak! Verstoot ons niet voor eeuwig. 
25 Waarom verbergt U uw gelaat, waarom vergeet U onze ellende, onze nood? 
26  Onze ziel ligt neergebogen in het stof, ons lichaam vastgekleefd aan de aarde. 
27 Sta op, kom ons te hulp, verlos ons, omwille van uw trouw. 
 



 Verkondiging 
 
Zingen:  Liedboek 413: 3 – Heer, ontferm U over ons 

3. Heer, ontferm U over ons, 
open uwe Vaderarmen, 
stort uw zegen over ons, 
neem ons op in uw erbarmen! 
Eeuwig blijft uw trouw bestaan, 
laat ons niet verloren. 

 
Dank voor gewas en arbeid 
 
Collecte 
 
God volgen (ziel) 
 
Zingen: Liedboek 704:1, Dank, dank nu allen God 

  1. Dank, dank nu allen God   
met hart en mond en handen 
die grote dingen doet 
hier en in alle landen 
die ons van kindsbeen aan   
ja van de moederschoot 
zijn vaderlijke hand  
en trouwe liefde bood 

 
Lezen uit de Bijbel: Romeinen 8: 36-37 
36 Er staat geschreven: ‘Om U worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de 
slacht.’ 37 Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij Hem die ons zijn liefde heeft bewezen. 
 
Zingen: Liedboek 704: 2 - Die eeuwig rijke God 

2. Die eeuwig rijke God 
moog' ons reeds in dit leven 
een vrij en vrolijk hart 
en milde vrede geven 
Die uit genade ons 
behoudt te allen tijd, 
is hier en overal 
een helper die bevrijdt. 

 
Zegen met woorden van Romeinen 8: 38-39 
38 Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch 
toekomst, 39 hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van 
de liefde van God, die Hij ons bewezen heeft in Christus Jezus, onze Heer. 
 
Zingen: Liedboek 704: 3 – Lof, eer en prijs zij God 
  3. Lof, eer en prijs zij God  

die troont in ’t licht daarboven.  
Hem, Vader, Zoon en Geest  
moet heel de schepping loven.  
Van Hem, de ene Heer,  
gaf het verleden blijk,  
het heden zingt zijn eer,  
de toekomst is zijn rijk. 


