
Liturgie voor dankdag 3 november 

Gereformeerde Kerk Genderen 

Ochtenddienst 11.00 uur / GKG (tevens via internet te beluisteren) 

Voorganger  Ds. Lucias de Haan 

Organist Henk Teuling   

Koster Henk de Graaf Techniek  

KND  Beamer  

Koffiedrinken  Camera  

Opm. Dankdag met basisschool ‘t Fundament 

 

 

  



Liturgie voor dankdag 3 november 

Gereformeerde Kerk Genderen 

Avonddienst 19.30 uur / GKG (tevens via internet te beluisteren) 

Voorganger Ds. J. v.d. Brink-Dekker 

Organist Wim Branderhorst   

Koster Dirk van Bergeijk Techniek  

  Beamer Bas van Mersbergen 

Opm. Dankdag voor gewas en arbeid Camera Sem Kraaijkamp 

 
Mededelingen en welkom ouderling van dienst 

Opwekking 733 Beeld en muziek via:  https://www.youtube.com/watch?v=e-UhikQVG5Q 

stil gebed 

votum en groet 

Gezang 257 halleluja eeuwig dank en ere (ipv klein gloria) 

Gebed om de H. Geest 

Schriftlezing Nehemia 12 (HSV) 
27Bij de inwijding van de muur van Jeruzalem zochten zij de Levieten uit al hun woonplaatsen om hen naar Jeruzalem te brengen, 
om met blijdschap de inwijding te verrichten, met dankzegging en met gezang, met cimbalen, luiten en harpen. 28De nakomelingen 
van de zangers verzamelden zich, zowel vanuit het omliggende gebied van Jeruzalem als vanuit de dorpen van de Netofatieten, 
29en vanuit het huis van Gilgal, en vanuit de velden van Geba en Azmaveth, want de zangers hadden dorpen voor zichzelf gebouwd 
rond Jeruzalem. 30De priesters en de Levieten reinigden zich; vervolgens reinigden zij het volk, de poorten en de muur. 
31Toen liet ik de vorsten van Juda de muur opgaan. Ik stelde twee grote dankkoren en processies op: de ene ging naar rechts, over 
de muur, naar de Mestpoort, 32en achter hen liep Hosaja met de helft van de vorsten van Juda,33en Azarja, Ezra en Mesullam, 
34Juda, Benjamin, Semaja en Jeremia, 35en van de nakomelingen van de priesters met trompetten: Zacharja, de zoon van 
Jonathan, de zoon van Semaja, de zoon van Mattanja, de zoon van Michaja, de zoon van Zakkur, de zoon van Asaf, 36en zijn 
broeders Semaja en Azareël, Milalai, Gilalai, Maäi, Nethaneël en Juda, en Hanani, met muziekinstrumenten van David, de man 
Gods. En Ezra, de schriftgeleerde, ging voor hen uit. 37Zij gingen vervolgens naar de Bronpoort, en recht voor hen uit gingen zij via 
de trappen van de stad van David naar boven, waar de muur oploopt, boven het huis van David langs tot aan de Waterpoort in het 
oosten. 38Het tweede dankkoor ging in tegenovergestelde richting, met mij erachter, en met de helft van het volk, over de muur, 
boven de Bakoventoren langs, tot aan de Brede Muur, 39boven de Efraïmpoort langs, en over de Oude Poort en over de Vispoort, 
de Hananeëltoren en de Honderdtoren, tot aan de Schaapspoort. Vervolgens bleven ze bij de Gevangenpoort staan. 40Daarna 
stelden de twee dankkoren zich op in het huis van God, ook ik en de helft van de machthebbers met mij, 41en de priesters Eljakim, 
Maäseja, Minjamin, Michaja, Eljoënai, Zacharja en Hananja, met trompetten, 42en Maäseja, Semaja, Eleazar, Uzzi, Johanan, 
Malchia, Elam en Ezer. Ook lieten de zangers zich horen, en Jizrahja, de opzichter. 43Zij brachten op die dag grote offers en waren 
verblijd, want God had hen in grote mate verblijd, en ook de vrouwen en de kinderen waren verblijd, zodat de blijdschap van 
Jeruzalem van ver gehoord werd. 
 

psalm 149: 1 en 2 

Preek 

EL 328 Breng dank aan de eeuwige 

gezang 44: 1 en 3 

zingen Dankbaar, dankbaar (melodie EL 357) 
Dankbaar, dankbaar, Heer zo 
dankbaar 
kom ik zingend voor Uw troon 
niet in eigen kracht of hoogmoed 
maar in ’t voetspoor van Uw Zoon. 
Voor het eten, voor mijn drinken 
voor de vrede in dit land 
voor mijn vrienden en familie 
‘k leg ze dankbaar in Uw hand 
 

Dankbaar, dankbaar, laat mij 
dankbaar 
leven voor Uw aangezicht 
Dankbaar voor Uw grote liefde 
voor uw Geest en voor Uw licht. 
Dat mijn houding en mijn liefde 
voortkomt uit die dankbaarheid, 
alles voortbouwt op genade, 
ook mijn daden en mijn tijd. 
 

Dankbaar, dankbaar, leer mij 
dankbaar 
zien op wat het leven schenkt 
zoeken naar de zegeningen  
ook wanneer het kwaad mij wenkt. 
Als verdriet komt en de tranen 
leg uw troost dan om mij heen 
Dankbaar zal ik U dan loven: 
Heer U laat mij nooit alleen. 

Dankgebeden 

slotlied gezang 393: 1,2,3,4 

zegen   Gez. 456: 3 

https://www.youtube.com/watch?v=e-UhikQVG5Q

