
Uit de prekenserie van Bart Gijsbertsen  Woede en dank 

 1 van 3  

Thema:  Woede en dank (Pnr 1481)  1 Samuël 25 
Uitgesproken 6 november 2013 in de Open Hof te Kampen 
 
Ouderling van dienst  
Muzikale begeleiding  
 
U luistert naar: Dankstond voor gewas en arbeid Open Hof Kampen 2013 
 
 
Orde van de dienst: 

Welkom en mededelingen 

Zingen Psalm 66: 5 en 7 
5. Ik kom met gaven in mijn handen. 
Zie, tot uw tempel treedt uw knecht 
en brengt U, Heer, de offeranden, 
U in benauwdheid toegezegd. 
Brandoffers wil ik U bereiden 
en zoete geuren op doen gaan. 
Ik wil U heel mijn leven wijden: 
aanvaard het, neem mijn offer aan. 
 
7. De naam des Heren zij geprezen! 
Hij, die getrouw is en nabij, 
heeft mijn gebed niet afgewezen. 
De Heer is goed geweest voor mij. 

 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 

Klein gloria 

Psalmgebed. Psalm 65 gelezen en gezongen 
 
Zingen Psalm 65: 3 en 6   

3. Gij antwoordt met geduchte daden, 
Gij treedt voor ons in 't krijt. 
God van ons heil, Gij gaat te rade 
met uw gerechtigheid. 
O Gij vertrouwen aller landen 
die ver gelegen zijn, 
Gij houdt het oordeel in uw handen, 
de aard' is uw domein. 
 
6. Gij kroont het jaar van uw genade. 
Waar Gij getreden zijt 
tooit de woestijn zich met een wade, 
de heuvels zijn verblijd. 
De weidegrond is wit van schapen, 
het dal van koren blond. 
Dit is het land door U geschapen, 
uw lof schalt in het rond. 
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Schriftlezing 1 Samuel 25: 2 - 42 
 
Zingen   Li.ed 863 

1. Nu laat ons God de Here 
dankzeggen en Hem eren, 
want goed zijn alle dingen 
die wij van Hem ontvingen. 
 
2. Want lijf en ziel en leven 
heeft ons de Heer gegeven. 
Hij zal ze ook bewaren 
in allerlei gevaren. 
 
3.  een arts is ons gegeven 
die zelve is het leven: 
Christus, voor ons gestorven, 
heeft ons het heil verworven. 
 
4. Hij heeft aan ons vergeven 
de schuld en schenkt ons leven. 
Bij U, o God, bezitten 
wij schatten ongeweten..  
 
5. Wij bidden U, Algoede: 
wil altijd ons behoeden; 
de kleinen en de groten, 
houd ze in uw hart besloten. 
 
6. Bewaar ons in uw waarheid, 
geef ons op aarde vrijheid, 
met alle mensen samen 
uw rijk, Heer, te beamen. 

 
Preek 
 
Zingen Lied 868: 2 en 4 

2. Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 
heeft u in 't licht als op adelaarsvleuglen geheven. 
Hij die u leidt, 
zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft zijn woord u gegeven. 
 
4. Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend, 
lof zij de hemelse liefde die over ons regent. 
Denk elke dag 
aan wat zijn almacht vermag, 
die u met liefde bejegent. 

 
Dankgebed  
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Lied 985 
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1. Heilig heilig heilig, hemelhoog verheven 
Boven ons mensen: de naam van God de Heer! 
Heilig heilig heilig, schepper van de wereld, 
Mensen beneden zingen U ter eer! 
 
2. Heilig heilig heilig,  maker van de sterren, 
Zonnen en manen en heel het firmament! 
Heilig heilig heilig, mateloze ruimte, 
Machten en krachten, maak zijn naam bekend! 
 
3. Heilig heilig heilig, bron van alle leven, 
Bloemen en bomen en al wat adem heeft! 
Heilig heilig heilig, Vader van ons allen, 
Eerste en laatste, U dankt al wat leeft! 

 
Zegen  


