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voorganger: ds. Johan Meijer
organist: Jan Haverdings

m.m.v. dames uit het agrarisch buitengebied van de gemeente
koster: Marianne Schipper

kindernevendienst: Mieke Bouwman

orgelspel voor de dienst

welkom en mededelingen,  de Paaskaars wordt aangestoken

morgenlied 218

stil moment, bemoediging en groet 

inleiding op het thema van de dienst

psalm 67: 3

gebed van toenadering en om ontferming 

gloria lied 719

gebed tot de Geest

moment met de kinderen en lied 'Over Licht'

Schriftlezing Prediker 3: 1-15
lied 845



preek en orgelspel

gedicht  Daankdag –  
een Twents gedicht van G.J. Rozendom uit de bundel  28 rozen.

Vertaling:
Nee, dankdag is niet ouderwets, 
soms hebben we veel redenen, 
waar we allemaal toch 
heel dankbaar voor mogen zijn.

Wat was deze zomer overal 
de oogst bijzonder goed. 
Wij komen ook nu weer niks te kort, 
wij krijgen weer overvloed.

We hebben het niet aan onszelf te danken, 
't ligt niet aan onze kracht. 
En niet aan ons verstand dat het land 
weer zoveel op heeft gebracht.

Nee! Dankdag is niet ouderwets, 
al wordt het door menigeen 
misschien niet hardop gezegd, 
het wordt toch wel zo gezien.

Zelf hebben, zo wordt gedacht, 
het meeste werk gedaan. 
Wij hebben zelf, waar of niet?, 
de ploeg door het land laten gaan. 

Zelf hebben wij het land bemest, 
wij hebben gedaan wat ons te doen stond, 
wij hebben gepoot, wij hebben gezaaid, 
gewerkt zo hard we konden...

Maar al het werk dat we deden 
zou zonder vrucht gebleven zijn 
als Godzelf niet al dat zaad
haar wasdom had gegeven.



O nee, dankdag is niet ouderwets!
Maar wij hebben veel redenen 
waar we allemaal, heel oprecht, 
God dankbaar voor mogen zijn.

Wanneer er een afkondiging van overlijden is, gaan we staan. Na de 
afkondiging zijn we stil en zingen tijdens het bevestigen van het 
gedachtenisblaadje lied 961

dankgebed, voorbeden,  stil gebed en Onze Vader 
Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
Maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap, de macht en de 
majesteit tot in eeuwigheid. Amen.

inzameling van de gaven

slotlied  416

opdracht en zegen, beantwoord met 

Iedereen is van harte welkom bij het koffiedrinken (er is ook thee en fris)
in de Potkaamp!


