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Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren  

Liturgie en nieuws 

Woensdag 2 november  2022 

 

 

 

 

Dankdag voor gewas en arbeid 
Gezamenlijke dienst in de Gereformeerde Kerk Aanvang 19:30 uur 

 

Voorganger  : Ds. Jacques Steenkamp 

Organist : Betty Diender 

Collecte : Dorcas 
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Liturgie Dankdag - Gewas en arbeid 
*Orgelspel 

*Welkom en afkondigingen 

*Intochtslied: NLB 704 : 1 – Dank, dank nu allen God 

*Stil gebed, votum en bemoediging 

*Zingen: NLB 704: 2, 3 

*Gebed om de Heilige Geest 

*1e Schriftlezing (NBV21): Psalm 65  

*Zingen: Psalm 65: 1, 2 – De stilte zingt U toe, o Here 

*2e Schriftlezing(NBV21): Deuteronomium 16:13-17  

*Zingen: Psalm 65: 3, 4 

*Verkondiging - Dankbaar feestvieren 

*Zingen: Psalm 65: 5, 6 

*Dankgebed   

*Zingen:  couplet 1 & 4 van lied “Dank U, Heer, voor al wat leeft” 

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 goede 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 

*Collectemoment : Dorcas 

 

*Slotlied:  couplet 1,2 & 3 van lied “Komt laat ons vrolijk zingen” 
Komt laat ons vrolijk zingen, 

tot God die alles schiep, 

die bloemen, vissen, vogels, 

uit niet tot leven riep. 

 

Met nevels als een sluier, 

de groene aarde tooit, 

zijn dauw als vreugdeparels, 

over de velden strooit. 

Die heuvels schiep en dalen, 

waar hij de aard' betrad; 

die zon en maan en sterren, 

tot licht gaf op ons pad. 

 

Looft hem die ook de mensen, 

tot vreugd geschapen heeft 

en die ons onze schulden, 

om Jezus' wil vergeeft. 
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O God die ons in Christus, 

een machtig Vader zijt, 

verlos ons van het kwade, 

nu en in eeuwigheid. 

 

Leer ons als kind'ren leven  

en spelen in uw hof 

en met de eng'len zingen, 

uw glorie en uw lof. 

. 

 

*Heenzending en zegen, besloten met gezongen amen. 

*Orgelspel 

 

 

Mededelingen 

*Dankdagcollecte 2 november Dorcas 

De dankdag collecte is bestemd voor Dorcas. Dorcas investeert in duurzame 

verandering in het leven van mensen die achtergesteld worden. Bij armoede, 

uitsluiting en crisis creëren ze mogelijkheden voor hen om tot bloei te komen. 

 


