
Liturgiesuggesties bij preek ds. Phineas Kgatle uit Zuid-Afrika | Dankdag 2022 | pagina 1 
 

 

 

 

 

 

Suggesties voor de liturgie 
Bij de leespreek van ds. Phineas Kgatle voor Dankdag 2022 
 

De manieren en mogelijkheden om een dankdagdienst te houden zijn per gemeente erg 

verschillend. U ontvangt daarom niet alleen twee voorbeelden voor een liturgie, maar vooral ook 

een aantal suggesties. 

 

Dankgebed 

Tijdens de dankdagdienst draait het vooral om het dankgebed voor gewas en arbeid. Besteed 

daarom zorg en aandacht aan dat gebed. Denk na over verschillende manieren hoe je dat gebed 

vorm kunt geven.  

• Wees er op bedacht dat het gaat om dank aan God. Prijs zijn naam. Vaak wordt er toch weer 

een overgang gemaakt naar allerlei voorbeden en gebedspunten. Dat is niet verboden, maar 

het grote kader is toch dank aan God. 

• We danken God terwijl we verbonden zijn met broers en zussen wereldwijd. Neem die 

wereldwijde dimensie mee in de dankpunten. 

• Betrek meer mensen bij de voorbereiding en uitvoering van het gebed. Vraag gericht 

mensen om dankpunten, of om onderdelen te verwoorden. Een oproepje vooraf via beamer, 

kerkblad of appgroep is mogelijk, maar u kunt ook mensen benaderen die bijzonder 

betrokken zijn bij verschillende gebieden waarvoor wordt gedankt.   

• Besteed aandacht aan de structuur van het dankgebed. Doe bijvoorbeeld eerst een 

onderdeel over gewas, voedsel en Gods zorg in schepping en natuur. Daarna een onderdeel 

over werk, gezin, overheid en samenleving en tenslotte Gods werk in de harten van mensen, 

mission en evangelisatie. Dank ook voor mensen die zich daar voor inzetten.  

De onderdelen kunnen afgewisseld worden door een lied, of door stilte voor persoonlijk gebed.  

 

Liederen 

De preek komt naar ons toe uit een ander werelddeel en is serieus van toon. Het is belangrijk om in 

de rest van de liturgie de dankbaarheid stem te geven, ook in de liedkeus. Ook hier is het een goed 

idee om samenwerking te zoeken met mensen die de muziek verzorgen. 

Ook hier is het een goed idee samenwerking te zoeken met mensen die de muziek verzorgen.  
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Een aantal liedsuggesties zijn: 

• Liederen over de lof aan God in moeilijke omstandigheden: 

o Al zou de vijgenboom niet bloeien GK 34, EL 56 

o Soms groet een licht van vreugde LB 448 

o Zolang wij ademhalen LB13 657 

o Houd vol OPW 798   

o Ik zal er zijn OPW 770  

• Lof aan God de Schepper en onderhouder van de wereld 

o Psalmen 148, 147, 67, 33 

o Van deze psalmen is een frisse nieuwe berijming gemaakt: 

www.denieuwepsalmberijming.nl  

o Ook Psalmen voor Nu heeft hier mooie nummers: 67 (= OPW748), 145 (= OPW 734) 

en 16 (= OPW 727) 

• Verder liederen met het Onze Vader (GK 37, OPW 436)  en geloofsbelijdenis (GK 123, OPW 

347)  

 

 

Voorbeeldliturgiën 

Liturgievoorstel 1 

• Woord van welkom 

• Votum en groet 

• Ps. 100: 1, 2, 3, 4 

• Samen opzeggen: Apostolische 

Geloofsbelijdenis 

• Gebed om de opening van het Woord 

• Schriftlezing: Efeziërs 1:1-23 

• Verkondiging  

• Nieuw Liedboek 978:1,2,3,4 (Aan U 

behoort, o Heer der heren) 

• Dankgebed voor gewas en arbeid, 

eventueel afgewisseld met GK Gez. 37: 

1, 4, 5, 8 (nieuw Gez. 181) 

• Inzameling van de gaven 

• Ps 150  

• Zegen 

Liturgievoorstel 2 

• Woord van welkom 

• Aanbidding OPW 733 Tienduizend 

redenen 

• Votum en groet van Sela 

• Gebed om de opening van het Woord 

• Bijbellezing: Efeziërs 1:1-23 

• Verkondiging 

• OPW 331 Breng dank 

• Dankgebed 

o Afsluiten met OPW 436 ‘Onze 

Vader’ 

• Inzameling van de gaven 

• OPW 764 Zegekroon 

• Zegen 

 

http://www.denieuwepsalmberijming.nl/

