Dank Hem
in al uw Gebeden
DANKDAG VOOR GEWAS, ARBEID EN VISSERIJ
7 NOVEMBER 2018 – 19.30 UUR

Voorganger: Ds. K.F.A.W. van Wijngaarden
Organist: Ineke van Erkelens

Inleidend orgelspel
Welkom
Aanvangs-Psalm 67

(NLB 67)

God zij ons gunstig en genadig. Hij schenke ons 't gezegend licht
dat overvloedig en gestadig straalt van zijn heilig aangezicht:
opdat hier op aarde, elk uw weg aanvaarde, en tot U zich wend',
zo, dat allerwegen, ieder volk de zegen, van uw heil erkent.
De volken zullen U belijden, o God, U loven al te zaam!
De landen zullen zich verblijden, en juichen over uwen naam.
Volken zult Gij rechten, hun geding beslechten, in gerechtigheid,
volken op deez' aarde, die uw arm vergaarde, die Gij veilig leidt.
De aarde heeft de vrucht gegeven, die door de hemel werd verwekt,
en uit haar schoot ontspruit nieuw leven,
waar God zijn hand houdt uitgestrekt.
God is ons genegen, onze God geeft zegen,
Hij die alles geeft, Hij zal zijn geprezen, Hem zal alles vrezen,
wat op aarde leeft.
Stil moment, Votum en Groet
Zingen – Als een hert dat verlangt naar Water
Als een hert dat verlangt naar water,
zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.
U alleen bent mijn kracht, mijn schild.
Aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.
Dankgebed

(OPW 281)

Zingen – Hoe groot zijt Gij

(BAP 341)

O Heer, mijn God, wanneer ik in verwond'ring
de wereld zie die U hebt voortgebracht. Het sterrenlicht, het rollen van
de donder, heel dit heelal, dat vol is van uw kracht.
Refrein: Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God;
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij! Dan zingt mijn ziel tot U,
o Heer mijn God; hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!
Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen, tot in de dood gegaan is als een
Lam, sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis mijn zonde op zich nam. (Refrein)
Als Christus komt met majesteit en luister, brengt Hij mij thuis,
hoe heerlijk zal dat zijn. Dan zal ik vol aanbidding
voor Hem buigen en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij! (Refrein)
Schriftlezing – Leviticus 13:1-3 ; 45-46 en Lukas 17:11-19

(NBV)

Zingen – Niemand is als u

(OPW 474)

Niemand is als U, niemand die mijn hart vervult zoals U;
ook al zoek ik heel mijn leven lang door, er is niemand zoals U.
(mannen) Uw liefde stroomt als een brede rivier, genezing komt door uw
hand.
(vrouwen) Angstige kinderen schuilen bij U, niemand is als U.
Niemand is als U, niemand die mijn hart vervult zoals U;
ook al zoek ik heel mijn leven lang door, er is niemand zoals U.
Ook al zoek ik heel mijn leven lang door, er is niemand zoals U, niemand
zoals U.
Verkondiging
Meditatief moment - Dank U – Het is genoeg – door Christian Verwoerd

Dankgebed en Voorbeden
Dankdag-Offer ~ Wij geven als dank onze gaven
Slotzang – Psalm 33: 5, 7 en 8
Van waar Hij woont, in ’t licht verheven, ziet God op deze aarde neer.
Al wat door mensen wordt bedreven, een open boek is ’t voor de Heer.
Woord voor woord te lezen is voor Hem hun wezen,
want Hij vormt hun hart.
Wat zij ook verzinnen, heimelijk beginnen, wordt door Hem ontward.
Heil hem, die hoopt in vrees en beven op Gods genadig aangezicht.
Wie op zijn gunst vertrouwt zal leven,
God houdt het oog op hem gericht.
Ja, Hij kent de zijnen, Hij laat niet verkwijnen, wie zijn hulp verbeidt.
Koninklijk van gaven wil de Here laven, wie ontbering lijdt.
Wij wachten stil op Gods ontferming,
ons hart heeft zich in Hem verheugd.
Hij komt te hulp en geeft bescherming, zijn heil'ge naam is onze vreugd.
Laat te allen tijde uwe liefd' ons leiden, uw barmhartigheid. God, op wie
wij wachten, geef ons moed en krachten nu en voor altijd.
Zegen

Kerkdiensten worden iedere zondag gehouden om 9.30 uur en 18.30 uur.
Hier is iedereen van harte bij welkom.
Aanstaande zondag op D.V. 11-11-2018 wordt, vanuit dankbaarheid, Raff Koese en
Jort de Vogel opgedragen in een feestelijke morgendienst waarin
Ds. K. van Wijngaarden zal voorgaan. U wordt van harte uitgenodigd hierbij
aanwezig te zijn.

