
Dankdagdienst, woensdag 3 november 2021     Aanvang 14.30 uur 
 
Voorganger:      M. den Toom 
 
Thema:    “Dankend doorgaan’’. 
 
Orgelspel 
 
Zingen Psalm 75:1 
 
U alleen, U loven wij; 
Ja wij loven U, o HEER; 
Want Uw naam, zo rijk van eer, 
Is tot onze vreugd nabij; 
Dies vertelt men in ons land, 
Al de wond'ren Uwer hand. 
 
Stil gebed 
 
Votum  
 
Zingen Psalm 93:1 en 4 
 
De HEER regeert; de hoogste Majesteit, 
Bekleed met sterkt', omgord met heerlijkheid, 
Bevestigt d' aard', en houdt door Zijne hand 
Dat schoon gebouw onwankelbaar in stand. 
 
Uw macht is groot, Uw trouw zal nooit vergaan; 
Al wat Gij ooit beloofd hebt, zal bestaan; 
De heiligheid is voor Uw huis, o HEER, 
Eeuw uit, eeuw in, tot sieraad en tot eer. 
 
Geloofsbelijdenis  
 

• Wij geloven in de Heere God, onze Vader, Die woont in de hemel en Die alles gemaakt heeft: de wolken, de 
bomen, de bloemen, de dieren en ook de mensen. 

• Wij geloven in Jezus Christus, de Zoon van God, Die geboren werd in Bethlehem, Die gestorven is aan het kruis 
en ook begraven is, maar na drie dagen weer uit de dood is opgestaan. 

• Wij geloven dat de Heere Jezus nu in de hemel is maar dat Hij eens terugkomt op deze aarde om alle dingen 
nieuw te maken. 

• Wij geloven in de Heilige Geest, Die gekomen is op het Pinksterfeest en wil wonen in ons hart. 

• Wij geloven in één Christelijke Kerk, waarin we allemaal bij elkaar horen. 

• Wij geloven dat onze zonden zijn vergeven en dat we eens een nieuw lichaam zullen krijgen. 

• En dat wij dan voor altijd bij Jezus zullen zijn. 
 Amen. 
 
Zingen OTH 452 (versie 2015) vers 1 t/m 4 Klop, klop, klop 
 
Klop, klop, klop, tik, tik, tik, 
Noach bouwt een heel groot schip. 
Klop, klop, klop, tik, tik, tik, 
Noach bouwt een schip. 
 
Alle dieren twee aan twee, 
mogen nu met Noach mee. 



Alle dieren twee aan twee, 
mogen met hem mee. 
 
Regen regen, tik tik tik, 
't water komt steeds meer omhoog. 
Regen regen, tik tik tik. 
In de ark is 't droog. 
 
't Is weer droog, een regenboog, 
nooit komt er een zondvloed meer. 
't Is weer droog, een regenboog. 
Noach dankt de Heer. 
 
Gebed 
 
Schriftlezing   
 
Genesis 8:15-22  
 
15 Toen sprak God tot Noach: 
16. Ga de ark uit, u, uw vrouw, uw zonen en de vrouwen van uw zonen met u. 
17. Laat al de dieren die bij u zijn van alle vlees, de vogels, het vee en alle kruipende dieren, die over de aarde 
kruipen, met u naar buiten gaan, zodat zij zich overvloedig uitbreiden op de aarde en vruchtbaar zijn en talrijk 
worden op de aarde. 
18. Toen ging Noach naar buiten, en zijn zonen, zijn vrouw en de vrouwen van zijn zonen met hem. 
19. Alle dieren, alle kruipende dieren en alle vogels, alles wat zich op de aarde beweegt, overeenkomstig hun 
soorten, gingen de ark uit. 
20. En Noach bouwde een altaar voor de HEERE; en hij nam van al het reine vee en van alle reine vogels, en 
bracht brandoffers op dat altaar. 
21. En de HEERE rook die aangename geur, en de HEERE zei in Zijn hart: Ik zal de aardbodem voortaan niet 
meer vervloeken vanwege de mens; de gedachtespinsels van het hart van de mens zijn immers slecht, van zijn 
jeugd af; en Ik zal voortaan niet al het levende meer doden, zoals Ik gedaan heb. 
22. Voortaan, al de dagen van de aarde, zullen zaaitijd en oogsttijd, koude en hitte, zomer en winter, dag en 
nacht niet ophouden. 
 
Genesis 9:8-17 
 
8 En God zei tegen Noach en zijn zonen met hem: 
9. En Ik, zie, Ik maak Mijn verbond met u, met uw nageslacht na u, 
10. en met alle levende wezens die bij u zijn: de vogels, het vee en alle dieren van de aarde met u; van alles wat 
uit de ark is gegaan, tot alle dieren van de aarde toe. 
11. Ik maak Mijn verbond met u, dat niet meer alle vlees door het water van een vloed zal worden uitgeroeid, 
en dat er geen vloed meer zal zijn om de aarde te gronde te richten. 
12. En God zei: Dit is het teken van het verbond dat Ik geef tussen Mij en u, en alle levende wezens die bij u 
zijn, alle generaties door tot in eeuwigheid: 
13. Mijn boog heb Ik in de wolken gegeven; die zal dienen als teken van het verbond tussen Mij en de aarde. 
14. Het zal gebeuren, als Ik wolken boven de aarde breng en de boog in de wolken gezien wordt, 
15. dat Ik aan Mijn verbond zal denken, dat er is tussen Mij en u en alle levende wezens van alle vlees. Het 
water zal niet meer tot een vloed worden om alle vlees te gronde te richten. 
16. Als deze boog in de wolken is, zal Ik hem zien, en denken aan het eeuwig verbond tussen God en alle 
levende wezens van alle vlees dat op de aarde is. 
17. God zei dus tegen Noach: Dit is het teken van het verbond dat Ik gemaakt heb tussen Mij en alle vlees dat 
op de aarde is. 
 
Preek   “Dankend doorgaan” 
 
Zingen Themalied, God zorgt voor Noach 



    
Een grote ark moet Noach bouwen,  
want er komst straks een watervloed. 
Veel jaren werkt hij, vol vertrouwen. 
God zegt hem, hoe het worden moet. 
Er komen heel veel dieren in. 
Ook Noach zelf, met zijn gezin. 
 
Wel veertig dagen stroomt de regen. 
God zorgt voor Noach al die tijd.  
Het water is wel hoog gestegen, 
maar in de ark is veligheid. 
En als de duif een takje haalt, 
weet Noach dat het water daalt. 
 
Na maanden gaat de deur weer open. 
Gods trouwe zorg is wonderbaar! 
De dieren zijn ook weggelopen,  
en Noach bouwt een dankaltaar. 
Kijk jij eens vaker naar omhoog,  
dan zie je soms Gods regenboog! 
 
Ik mag met Noach dankend doorgaan.  
Gods zegen zie ik overal, 
En God beloofde dat Hij voortaan, 
voor de seizoenen zorgen zal. 
Want God is trouw en Hij is goed,  
zodat ik vaker danken moet! 
 
Dankgebed 
 
Zingen OTH 189 (versie 2015) Ik zal er zijn 
 
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'. 
 
Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
 
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
 



Ik ben die 'Ik ben' is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'. 
 
O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 
Ik ben die 'Ik ben' is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'. 
 
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'. 
 
 
Zegen 
 
 
Orgelspel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


