
Woensdag 4 november 2020 
Dankdag voor Gewas en Arbeid 

 
Noordeloos, Ontmoetingskerk 
19.30 uur 
Voorganger: ds. Adri van der Wal (Hoofddorp) 

 
Intocht 

Welkom en afkondigingen door de ouderling van dienst 
 
Intochtslied: Ps. 65:5.6 
 
Gelegenheid tot stil gebed 
Bemoediging 
Vredegroet 
 
Toelichting op de dienst 
 
Zingen: H. Bouma, Zij zingen zich een weg (2005), nr. 44:2 (melodie: Ps. 118) 
2. De winter ging, het werd weer zomer, 
    de dagen volgden op de nacht, 
    er werd gezaaid, wij mochten oogsten, 
    Gods liefde heeft ons weer verrast. 
    Zijn adem deed het zaad ontkiemen, 
    royaal bewees Hij ons zijn trouw, 
    God doet aan ons zijn wil geschieden, 
    Hij is het die ons staande houdt. 
 

Het Woord gehoord 
Eerste lezing: Psalm 85 
2 U bent uw land genadig geweest, HEER, 
   U keerde het lot van Jakob ten goede, 
3 nam de schuld van uw volk weg 
   en bedekte al zijn zonden. 
4 U bedwong uw woede 
   en wendde U af van uw brandende toorn. 
 
5 God, onze helper, keer tot ons terug, 
   onderdruk uw afschuw van ons. 
6 Wilt U voor eeuwig uw toorn laten duren, 
   verbolgen zijn van geslacht op geslacht? 
7 Breng ons weer tot leven, 
   dan zullen wij ons in U verheugen. 
8 Toon ons uw trouw, HEER, 
   en geef ons uw hulp. 
 
9 Ik wil horen wat God ons zegt. 
   De HEER spreekt woorden van vrede 
   tegen zijn volk, zijn getrouwen. 
   Laten zij niet weer vervallen in dwaasheid! 



 
10 Voor wie Hem eren is zijn hulp nabij: 
     zijn glorie komt wonen in ons land, 
11 trouw en waarheid omhelzen elkaar, 
     recht en vrede begroeten elkaar met een kus, 
12 uit de aarde bloeit de waarheid op, 
     het recht ziet uit de hemel toe. 
 
13 De HEER geeft al het goede: 
     ons land zal vruchten geven. 
14 Het recht gaat voor God uit 
     en baant voor Hem de weg. 
 
Zingen: Lied 718:1.4 
 
Tweede lezing: Deuteronomium 8:18 (Vertaling NBG-1951) 
18 Maar gij zult aan de HERE, uw God, denken, want Hij is het, die u kracht geeft om 
vermogen te verwerven, ten einde het verbond gestand te doen, dat Hij uw vaderen 
gezworen heeft – zoals dit heden het geval is. 
 
Zingen: Lied 825:1.3 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Zingen: Lied 978:1.2 
 

Het Woord beantwoord 
Dankgebed en voorbeden 
stil gebed 
Onze Vader 
 
Slotlied: Lied 978:3.4 
 
Zegen 
Zingen: Amen 
 


