
Dankdag 2020 

‘Dank God in alles!’ 

  



Themalied  
Paulus dankt God in alles  
  
Paulus maakt verre zendingsreizen.  
Paulus vertelt wie Jezus is.  
Paulus gaat steeds de mensen wijzen,  
wie de Heiland is.  
  
Paulus vaart op een schip naar Rome.  
Paulus zal naar de keizer gaan.  
Paulus ziet grote stormen komen,  
dat wordt een orkaan.  
  
Paulus hoort ’s nachts Gods engel spreken.  
Paulus hoort wat gebeuren gaat:  
‘Paulus, er zal geen mens ontbreken,  
maar het schip vergaat.’  
  

 

Dagboekstukjes om naar dankdag toe te leven… 
 
Zondag 1 november: Goed om te horen!  
Leesvraag: Naar wie is Paulus op weg?  
We lezen: Handelingen 27:14-26  
  
Paulus weet wel wat hij later wil worden: een 
knappe man die alles van de godsdienst weet!  
Hij wil een rabbi worden! Maar God heeft een 
ander plan met hem. Als Paulus bezig is om 
volgelingen van de Heere Jezus gevangen te 
nemen, dan wordt hij door God stil gezet.  Hij krijgt 
de opdracht om overal over de Heere Jezus te 
vertellen. En dat heeft Paulus gedaan.  
Wel drie lange zendingsreizen is hij op stap 
geweest. Maar als hij daarna in Jeruzalem 
terugkeert, wil men hem doden, omdat ze vinden, 
dat hij zich niet aan hun joodse wetten houdt. Dan 
zegt Paulus dat hij het Romeinse burgerrecht heeft 
en dat alleen de keizer van Rome over hem mag 
oordelen. En daarom zit hij nu met veel andere 
gevangenen op een schip. Eerst gaat de reis heel 
voorspoedig. Maar dan komen ze dagenlang in een 
grote storm terecht. En de lucht is dag en nacht 
met donkere wolken bedekt. Iedereen verliest alle 
moed. Maar Paulus krijgt dan een bericht dat goed 
is om te horen! Daarom vertelt hij: ‘Mensen, heb 
goede moed. Vannacht stuurde de God Die ik dien 
een engel en die zei: Wees maar niet bang. U zult 
voor de keizer terecht staan en daarom zullen ook 
alle mensen van dit schip bewaard worden. Maar 
het schip zal ten onder gaan.’ Paulus zegt: ’Houd 
moed, want ik geloof dat alles zal gaan zoals God  
 

 
 
 
 
 
gezegd heeft. We zullen op een eiland 
terechtkomen. God heeft het beloofd en daarom 
gebeurt het vast en zeker!’  
  
Gespreksvragen:  

• Naar wie is Paulus op weg?  

• De meeste mensen zien geen engel. Hoe 
spreekt God tot jou?  

• God had een plan met Paulus. Welk plan 
was dat?  

• God heeft ook een plan met jou. Hij vraagt 
om Jezus te volgen. Hoe kun je dat doen?  

   
Bidden: Dat God ons helpt om Hem te horen als Hij 
ons iets wil zeggen  
Danken: Dat we de Bijbel hebben; dat er mensen 
bezig zijn om het Evangelie verder te vertellen, 
zodat wij en anderen ook nu Gods stem kunnen 
horen!  
  
Zingen:   

• Psalm 138:1,4 (themapsalm)  

• U, die mij geschapen hebt (OTH 292 / 
Weerklank 463)  

  
  
 

Paulus gaat staan en spreekt tot allen.  
Paulus spreekt middenin die storm.  
Paulus dankt nu al God in alles  
Toch waait het enorm.  
  
Paulus gebiedt om wat te eten.  
Paulus dankt God in zijn gebed.  
Paulus ziet heel het schip dan breken,  
elk mens wordt gered!    
  
Wijs: Dank U voor deze nieuwe morgen OTH 146  
Tekst: Roel Bartels  
 



 
Maandag 2 november: Danken in de storm  
Leesvraag: Wat gebeurde er met de 
reddingsboot?  
Vandaag lezen we: Handelingen 27:27-37  
  
Twee weken lang dobberen ze nu al op de woeste 
golven van de Middellandse Zee. Er zijn geen 
sterren te zien. Ze weten niet in welke richting ze 
drijven. Alle mensen zijn zó bang dat ze geen hap 
door de keel kunnen krijgen. Dan denken de zeelui 
dat ze dicht bij een eiland zijn. Ze laten het 
dieplood zakken en het water wordt inderdaad 
steeds ondieper. Een groepje matrozen wil stiekem 
met de reddingsboot ontsnappen. Paulus ziet dat 
en zegt tegen de hoofdman en de soldaten: ‘Als zij 
niet op het schip blijven, kunt u niet gered 
worden!’ Dan laten ze de boot leeg wegdrijven. 
Paulus gaat midden tussen de zeelui en de 
gevangenen staan en zegt dat de mensen nu 
allemaal eerst iets moeten eten. ‘Dan ontvangen 
jullie weer kracht en dat is nodig voor de redding 
die gaat volgen. Want jullie zullen allemaal gered 
worden!’  
Iedereen luistert verbaasd naar Paulus. Ze zien dat 
hij brood neemt. Dan dankt hij God, breekt stukken 
van het brood af en begint te eten. Iedereen kijkt 
vol ontzag naar Paulus. Wat een durf om te 
midden van zoveel heidense zeelui en gevangenen 
God te danken! Maar Paulus dankt hier omdat hij 
weet dat God voor hem zorgt. En hij weet ook heel 
zeker dat ze gered worden. De trouwe hemelse 
Vader heeft het Zelf beloofd!  
  
Gespreksvragen  

• Wat gebeurde er met de reddingsboot?  

• Weet je nóg een verhaal in de 
Bijbel waarin het stormt?  

• Wat denk je: zou jij God kunnen danken 
als er dingen gebeuren die niet leuk zijn? 
Waarom (niet)? Waarom kon Paulus dat 
doen?  

  
Bidden: Dat God ons ook zo’n groot geloof (= 
vertrouwen) geeft  
Danken: Dat God voor ons zorgt als we het moeilijk 
hebben, zoals bij de coronacrisis  
  
Zingen:   

• Psalm 145:1,6  

• Je hoeft niet bang te zijn (OTH 
530 / Weerklank 611)  

  
Dinsdag 3 november: God doet wat Hij zegt  
Leesvraag: Waardoor breekt het schip?  
Op dankdag lezen we  Handelingen 27:38-44  
  
Alle 276 mensen aan boord doen wat Paulus zegt: 
ze eten allemaal brood. Daardoor krijgen ze 
allemaal weer nieuwe moed. Daarna gooien de 
matrozen weer koren van de lading in zee, zodat 
het schip lichter wordt. Als het een beetje licht 
begint te worden, zien ze land. Ze sturen het schip 
naar een inham bij het strand. Dan loopt het 
voorschip vast op een zandbank, maar het 
achterschip wordt door de woeste golven op en 
neer bewogen. Iedereen is bang en de soldaten 
willen alle gevangenen nu doden. Als er 
gevangenen ontsnappen, dan zullen de soldaten 
daarvoor straf krijgen. Maar de officier wil 
Paulus beschermen en verbiedt dat. Dan geeft hij 
het bevel dat iedereen die zwemmen kan, in zee 
moet springen en proberen moet de kust te 
bereiken. Want nu begint het schip steeds meer te 
kraken en tenslotte breekt het schip. Daarom grijpt 
de rest van de mensen een plank, een balk of een 
ander stuk van het schip. En zo komen alle 276 
mensen behouden op het strand. God redt alle 
mensen vanwege één man, vanwege Paulus. Hier 
lijkt Paulus een beetje op de Heere Jezus. Er is ook 
nu redding voor alle mensen, dankzij één persoon: 
Jezus. Op dankdag danken we de Heere voor ons 
werk, voor school en voor ons eten. Maar we 
danken vooral omdat God doet wat Hij belooft en 
omdat de Heere Jezus onze Redder is!  
  
Gespreksvragen  

• Waardoor brak het schip?  

• Hoe komen alle mensen veilig op het 
strand?  

• Stel je voor dat jij bij die geredde 
mensen was. Wat zou jouw reactie zijn?  

• Voor welke zegen ga jij God op deze 
dankdag bedanken?  

  
Bidden: Dat God ons helpt op Hem te vertrouwen  
Danken: Dat God doet wat Hij belooft en dat Jezus 
onze Redder is. Voor de zegeningen die bij de 
gespreksvragen genoemd zijn.   
  
Zingen:   

• Psalm 32:3,4,6  

• Dank U voor de wond’ren die gebeuren 
(OTH 393)  

  
 

  



  



  



  



 

  



  



Liturgie dankdag 2020 

Wat heb jij meegenomen?  Breng het maar naar voren! 

Zit je thuis? Geef het vandaag af bij Burg. Kremerweg 1 

 

Laat je zien hoe jij meedoet met deze dienst?! 

We worden in de kerk en thuis welkom geheten in de dienst. 

Dank U voor de wond’ren die gebeuren 

Dank U voor de wond'ren die gebeuren.  Dank U voor die duizend mooie dingen; 

Dank U voor de bloemen in het veld.  Dank U voor Uw liefde elke dag. 

Dank U dat Uw schepping vol met kleuren  Dank U dat als zorgen mij omringen 

van Uw liefde voor een mens vertelt.  ik eenvoudig bij U komen mag. 

Refrein:      Refrein. 

Dank, dank, dank o Heer. 

U blijft altijd bij ons Heer.     

Amen, amen, amen. 

Dank U voor het zonlicht in de straten;  Dank U voor het wonder in mijn leven; 

Dank U voor de sterren in de nacht.   Dank U voor Uw Geest en voor Uw kracht. 

Dank U dat als vrienden mij verlaten  Dank U dat U alles hebt gegeven, 

U vanuit de hemel naar mij lacht.   dat U alles voor mij hebt volbracht. 

Refrein.      Refrein. 

We bidden in stilte 

Votum (een belijdenis waarin we als gemeente zeggen dat we alles van God verwachten) 

en groet (God laat weten dat we welkom zijn bij Hem) 

Psalm 138:1 

'k Zal met mijn ganse hart Uw eer, vermelden, HEER, U dank bewijzen; 

'k Zal U in 't midden van de goôn, op hogen toon, met psalmen prijzen; 

Ik zal mij buigen, op Uw eis, naar Uw paleis, het hof der ho - ven, 

En, om Uw gunst en waarheid saâm, Uw groten naam eerbiedig loven. 

De 10 leefregels 

 

 



Psalm 138:1 

Als ik, omringd door tegenspoed, bezwijken moet, schenkt Gij mij leven; 

Is 't, dat mijns vijands gramschap brandt, Uw rechterhand zal redding geven. 

De HEER is zo getrouw, als sterk; Hij zal Zijn werk voor mij volen - den, 

Verlaat niet wat Uw hand begon, o Levensbron, wil bijstand zenden. 

We bidden met elkaar 

 

Hé luister mee 

          Refrein:  Hé, luister mee naar een nieuw verhaal, 

  een nieuw verhaal uit het boek van God. (2x) 

Net zoals je elke dag je boterhammen eet 

en je dat ook zeker niet een dag of drie vergeet, 

zo is het met het lezen uit het boek van onze Heer, 

je kunt er veel van leren en zo groei je telkens weer.  

Refrein 

We lezen uit de Bijbel Handelingen 27:14-44 

 

Themalied couplet 1,2en3 

(Wijs: Dank U voor deze nieuwe morgen) 

Paulus maakt verre zendingsreizen. Paulus vertelt wie Jezus is. 

Paulus gaat steeds de mensen wijzen, Wie de Heiland is. 

Paulus vaart op een schip naar Rome. Paulus zal naar de keizer gaan 

Paulus ziet grote stormen komen, dat wordt een orkaan! 

Paulus hoort ‘s nachts een engel spreken, Paulus hoort wat gebeuren gaat 

“Paulus, er zal geen mens ontbreken, maar het schip vergaat” 

De preek gaat bijna beginnen!  

Heb je de Preek-Bingo  

of je kleurplaat erbij gepakt?  

Laat via de app weten als je Bingo hebt!  

En we zijn ook benieuwd  

hoe jouw kleurplaat is geworden!   

Preek 

Thema: Dank God in alles! 

 

 

 



Themalied couplet 4 en 5 

Paulus gaat staan en spreekt tot allen, Paulus spreekt middenin die storm 

Paulus dankt nu al God in alles, toch waait het enorm 

Paulus gebiedt om wat te eten. Paulus dankt God in zijn gebed 

Paulus ziet heel het schip dan breken, elk mens wordt gered! 

We danken met elkaar 

Je hoeft niet bang te zijn 

Je hoeft niet bang te zijn, al gaat de storm tekeer. 

Leg maar gewoon je hand, in die van onze Heer. 

Je hoeft niet bang te zijn, als oorlog komt of pijn. 

De Heer zal als een muur, rondom je leven zijn. 

Je hoeft niet bang te zijn, al gaan de lichten uit.  

God is er en Hij blijft, als jij je ogen sluit. 

We krijgen de zegen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burg.  

Kremerweg 1 

toch? 

Gaan we gelijk de 

boodschappen voor de 

voedselbank 

wegbrengen? 



 


