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Dankdag 2 november 2022 Vorchten 19.30 uur 
Voorganger: ds Hans van Ark 
Organist: Albert Dijkslag 
 
Thema: wat de bomen ons zeggen 
 
Welkom namens kerkenraad 
 
psalm 136 1,2,3, 12 en 13 
 
1. 
Looft den HEER, want Hij is goed, 
trouw in alles wat Hij doet. 
Want zijn goedertierenheid 
zal bestaan in eeuwigheid. 
 
2. 
Geeft den God der goden eer, 
jubelt voor den heren Heer. 
Hij doet wondren, Hij alleen 
trouw door alle tijden heen. 
 
 
 
 
 
 

3. 
Looft Hem die de hemel schiep, 
zijn verstand is grondloos diep. 
Hij bereidde zee en land. 
Eeuwig houdt zijn liefde stand. 
 
12. 
Looft den Heer, die al wat leeft 
dagelijks zijn spijze geeft, 
die ons laaft en die ons voedt. 
Eeuwig is Hij trouw en goed. 
 
13. 
Aan den God des hemels zij 
eer en dank en heerschappij, 
want zijn goedertierenheid 
zal bestaan in eeuwigheid. 

  
STIL GEBED, VOTUM EN GROET 
 
Nieuwe Liedboek 719 (piano) (ik studeer dat lied eerst wel even in met de gemeente op de piano) 
 
1. Loof God voor de vruchten van boomgaard en land, 
loof God voor de boer, op vooruitgang gebrand, 
de oogst met de hulp van machines volbracht, 
geduldig gedaan met verenigde kracht. 
 
2. Loof God voor de vruchten van over de zee, 
van ver nemen schepen de oogst met zich mee: 
verzonden door buren, hun naam onbekend, 
gegeven door God die ons allemaal kent. 
 
3. Loof God voor de vruchten uit aarde en mijn, 
ze worden bewerkt tot ze handelbaar zijn: 
voor olie, voor ijzer, voor steenkool en goud, 
loof God die ze geeft omdat Hij van ons houdt. 
 
4. Loof God voor de vruchten van kennis en brein, 
de drang tot ontdekken van wat er kan zijn: 
voor dromen en daden en alles dat leidt 
tot een wereld van hoop en van menselijkheid. 
 
5. Loof God voor de vruchten van liefde alom, 
van leiders naar volgers maar ook andersom: 
dat ieder geleid wordt, geduldig en goed, 
naar vrijheid en dat men zal worden gevoed. 
 
GEBED 
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Gedicht Een werktuig in Gods hand. 
 
Zingen wij danken U o Heer 
https://www.youtube.com/watch?v=W_zXSvOvbyk 
 
LEZING  
PSALM 1 
1Gelukkig de mens 
die niet meegaat met wie kwaad doen, 
die de weg van zondaars niet betreedt, 
bij spotters niet aan tafel zit, 
2maar vreugde vindt in de wet van de HEER 
en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht. 
3Hij zal zijn als een boom, 
geplant aan stromend water. 
Op tijd draagt hij vrucht, 
zijn bladeren verdorren niet. 
Alles wat hij doet komt tot bloei. 
4Zo niet de wettelozen! 
Zij zijn als kaf 
dat verwaait in de wind. 
5Wettelozen houden niet stand waar recht heerst, 
zondaars niet in de kring van de rechtvaardigen. 
6De HEER beschermt de weg van de rechtvaardigen, 
de weg van de wettelozen loopt dood. 
 
Marcus 11 vers 12 tot en met 14 
12Toen ze de volgende dag uit Betanië vertrokken, kreeg hij honger. 13Hij zag in de verte een 
vijgenboom die in blad stond en ging erheen in de hoop iets eetbaars te vinden, maar toen hij bij de 
boom gekomen was, vond hij geen vruchten; het was namelijk nog niet de tijd voor vijgen. 14Hij zei tegen 
de boom: ‘Nooit ofte nimmer zal er nog iemand vruchten van jou eten!’ Zijn leerlingen hoorden dit. 
 
LUCAS 13  VERS 6-9 
6Hij vertelde hun deze gelijkenis: ‘Iemand had een vijgenboom in zijn wijngaard geplant en ging kijken of 
de boom vrucht droeg, maar hij vond geen vijgen. 7Hij zei tegen de wijngaardenier: “Al drie jaar kom ik 
kijken of die vijgenboom vrucht draagt, maar tevergeefs. Hak hem maar om, want hij dient tot niets en put 
alleen de grond uit.” 8Maar de wijngaardenier zei: “Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust, tot ik de 
grond eromheen heb omgespit en hem mest heb gegeven, 9misschien zal hij dan het komende jaar 
vrucht dragen, en zo niet, dan kunt u hem alsnog omhakken.”’ 
 
 
 
LIED gezang 78 1,2 en 4 (rode liedboek 1973) laat m in U blijven groeien bloeien 
 
1   Laat me in U blijven, groeien, bloeien, 
o Heiland die de wijnstok zijt! 
Uw kracht moet in mij overvloeien, 
of 'k ben een wis verderf gewijd. 
Doorstroom, beziel en zegen mij, 
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij! 
 
2   Ik kan mijzelf geen wasdom geven: 
niets kan ik zonder U, o Heer! 
In uw gemeenschap kiemt er leven 
en levensvolheid meer en meer! 
Uw Geest moet in mij uitgestort: 
de rank die U ontvalt, verdort. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=W_zXSvOvbyk
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4   Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen, 
dan wint mijn ziel door U in kracht! 
Het werk in need'righeid begonnen, 
wordt dan in heerlijkheid volbracht! 
Wat in de winds'len sliep, ontbot, 
en komt in 't licht en rijpt voor God. 
 
PREEK wat de bomen ons zeggen 
 

 
 
 
LIED Nieuwe Liedboek 351 geheel (nu met orgel!) 
 
1. In U zijn wij begrepen, 
 in U zijn wij gedoopt. 
 Uw dood werd ons ten teken, 
 uw leven onze hoop. 
 Nu weten wij voorgoed: 
 Gij zult ons nooit begeven, 
 uw lichaam is ons leven, 
 uw offer is ons bloed. 
 
2. Wij zijn in U begraven, 
 wij staan met U rechtop. 
 Wij zijn niet langer slaven, 
 maar kinderen van God. 
 Een wereld zijn wij oud, 
 maar nieuw als deze morgen, 
 geboren ongeborgen, 
 verloren tot behoud. 
 

 
 
 
 
 
 
 
3. Die dood van één voor allen 
werd vruchtbaar in de tijd, 
het zaaizaad is gevallen, 
het loopt op oogsten uit. 
De zondvloed is voorbij, 
ziedaar de nieuwe oever, 
een duif koert in het lover, 
dit is de overzij. 
 

 
 
 

 
 

DIENST DER GEBEDEN 
 
COLLECTE 
 
Slotlied Gods volk wordt uitgeleid NLB 675 https://www.youtube.com/watch?v=B2JIgv_TcPA 
 
ZEGEN EN GEZONGEN AMEN 
 

https://www.youtube.com/watch?v=B2JIgv_TcPA
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