
Verkondiging op Dankdag – 4 november 2020 – Welkomkerk 

 

Schriftlezing: Deuteronomium 26: 1-15 

               I Kronieken 29: 10-20  

                 Filippenzen 4: 4-7, 10-13 

Centraal: ‘Alles is van U afkomstig,  

             en wat wij U schenken komt uit uw hand’ – 14b 

 

Intro 

Vanmorgen was ik deze preek aan het uitwerken en toen ik wat 

schuin-weg naar buiten keek, zag ik de zon op de mooi geel- 

kleurende esdoornbladeren; een blauwe lucht als omlijsting. 

Een mooiere herfstdag kun je je bijna niet voorstelen. 

Vergeten is dan al de regen van de afgelopen tijd en je ziet de 

wereld door een mooi gekleurde bril. 

 

Maar stiekem kijk je onder het schrijven even op de NOS-app naar 

de laatste uitslagen uit de VS – en vrolijk word je sowieso niet 

van die stembusstrijd -, een paar blokjes daaronder de laatste 

briefing van het RIVM en de reacties op de corona-persconferentie 

van gisteren, nog even lager het dodental van de aardbeving in 

Turkije en Griekenland en de aanslagen Wenen en Parijs zijn bij 

het nieuws al bijna naar de onderste regionen verdwenen. 

 

In wat voor wereld leven wij? Is het die zonnige herfstdag of 

zijn het de donkere najaarswolken van de wereld waarin wij leven?  

Het is maar goed dat we niet te ver vooruit kunnen kijken in de 

tijd – eigenlijk geen enkele dag. Ja, terugkijkend dacht ik aan 

de dienst van Biddag – 11 maart – de laatste ‘gewone’ dienst, die 

we samen in dit kerkgebouw hebben gehad. 

Wat is er in die acht maanden niet allemaal gepasseerd?! 

 

Bidden en Danken - er ligt een wereld tussen, maar in de Bijbel 

ligt het gewoon in elkaars verlengde en Paulus zegt zelfs – zo 

hoorden we in Filippenzen 4 – Bid met dankzegging. 

Alsof je het al ontvangen hebt... 

 

En dan mogen we vanavond vooral danken, met in het verlengde ook 

weer onze voorbede... Bid en Dank – Dank en Bid! 

Want er is ook veel goeds geweest in die maanden die achter ons 

liggen. De gewassen mochten weer groeien op het land om ons 

allemaal voldoende voedsel te geven.  

Mens en dier, over heel deze aarde mogen ze leven van alles wat 

Gods goede Schepping voortbrengt. Het is alleen aan óns om het 

zo goed mogelijk te verdelen en te zorgen dat ook de boeren 

kunnen leven van het land. Van wat de aarde opbrengt... 

 



En we werden ons nog weer eens te méér bewust hoe belangrijk 

voedsel voor deze wereld is, toen de Nobelprijs voor de Vrede 

naar het WFP ging; het World Food Program van de Verenigde 

Naties. Het Wereld-Voedsel-Programma. 

De strijd tegen honger is in grote delen van de wereld een strijd 

vóór de vrede. En afgelopen zomer zag ik dat mooi verwoord in een 

spreuk op een vakwerk-boerderij in Sauerland. 

Even een plaatje van de boerderij en daarna de spreuk (1 en 2). 

 

‘Das schönste Waffen in der Welt, das ist der Pflug im Ackerfeld’ 

Het beste, mooiste wapen in de wereld, dat is de ploeg in de 

akkker! 

Een ploeg als wapen, al werktuig voor de Vrede. 

Alleen al daarom mogen we Dankdag voor het Gewas houden. 

Voedsel als bijdrage voor de Vrede! 

 

De eerste aanzet voor zo’n Dankdag lazen we uit het boek 

Deuteronomium. Een vooruitblik van Mozes, de visie van de 

Kroniek-schrijver op het omgaan met het land, dat de HEER na de 

bevrijding uit Egypte aan het volk geschonken heeft. 

 

‘Als je de oogst binnenhaalt, breng dan het eerste en beste deel 

 in een mand naar het heiligdom – de plaats die God zal kiezen om 

 er zijn Naam te laten wonen. En belijd dáár, dat je als na- 

 komeling van Abraham, dit land van melk en honing mag bewonen’. 

En eindig dan met de woorden: 

 ‘HEER, hierbij breng ik U de eerste opbrengst van het land, 

 dat U mij gegeven hebt’. 

 

Daarna is er feest voor iedereen. Maaltijd voor de hele familie, 

maar ook inclusief de Levieten, de helpers in de eredienst, die 

geen eigen grondgebied hadden én inclusief de vreemdelingen. 

Maar ook wees en weduwen worden tot twee keer genoemd. 

We mogen geven aan God, we mogen delen met ánderen van wat we 

zélf ontvangen hebben. Wij zouden zeggen: een maaltijd inclusief 

de deelnemers aan de Voedselbank. 

‘Heer, hier breng ik U wat U mij gegeven hebt’. 

 

En het is David, die ongeveer dezelfde woorden aanhaalt, wanneer 

hij aan het einde van zijn leven zijn taken overdraagt aan 

Salomo. De hele plechtigheid loopt uit op een lofzang aan de 

Heer, zijn God. 

In een vooruitblik op de bouw van de tempel – ja, Salomo moest 

gaan doen wat voor David niet was weggelegd geweest; teveel bloed 

aan zijn handen – met een blik op alle rijkdommen, die daarvoor 

al bijeen gebracht waren, zegt hij: 

 

 



 ‘Wat ben ik, en wat is mijn volk, dat wij in staat zijn gebleken 

  zoveel kostbaarheden af te staan? Alles is van U afkomstig, en 

  wat wij U schenken, komt uit uw hand’. 

Het is een houding, waarmee wij vandaag ook Dankdag mogen vieren 

en mogen delen voor Diakonie en Kerk. 

 

Een Dooplied (NLB 778: 1) zingt met het oog op het pasgeboren 

kind: ‘Wij hebben het van U ontvangen en geven ’t U uit uwe hand’ 

Met die instelling mogen we terugkijken op dat seizoen dat achter 

ons ligt. 

 

En ook in de arbeid, die voor velen van ons gelukkig wél behouden 

bleef - al moest het soms thuis en op heel andere manieren dan we 

gewend waren, ook dáárin mochten we Gods zegen ervaren. 

Met een overheid, die op allerlei manieren probeerde de grootste 

klappen op te vangen en waarvoor we ook dankbaar mogen zijn. 

 

Ik weet het: niet voor iedereen geldt dit. Soms stond het bedrijf 

waar je werkt – misschien was het je eigen bedrijf wel – op de 

rand van de afgrond. Soms was het ‘over en uit’. En ook nu klinkt 

het in diverse sectoren: ga maar naar huis – we wachten op betere 

tijden... 

 

Danken voor Gewas een Arbeid het is als de vergelijking van het 

begin. Van die zonnige herfstdag tot aan de donkere wolken, die 

er om ons heen zichtbaar worden. Soms ook op het terrein van onze 

gezondheid. Van herstel van gezondheid en nieuwe levenskracht tót 

aan het bericht ‘Bereid je voor’ ... 

Kunnen we dat dat in bidden en danken bij onze Hemelse Vader 

brengen? 

 

Paulus, de apostel, kende in zijn leven en werken die zélfde 

wisseling van ‘Halleluja’ én ‘diep in de put’. Van overwinningen 

voor het Evangelie, maar ook die situatie van gevangenschap óm 

het Evangelie, waarin hij nu verkeert. 

En dan toch zegt hij – in dat zelfde stukje over bidden en 

danken: ‘Laat de Heer uw vreugde blijven’ – ‘Verblijd u in de 

Heer’!  

Dáár gaat het om, die drie woorden ‘in de Heer’. 

Soms wordt er wel eens wat lacherig gezegd: ‘ze zijn helemaal ‘in 

de Heer’’ – maar daar gaat het vandaag wél om. 

 

Zowel in het Oude Testament, in de woorden van Mozes en David, 

als in het Nieuwe, bij monde van Paulus worden we opgeroepen om 

ons leven te richten op de God van Israël, de Vader van Jezus 

Christus en op Jezus zelf, op de Heer! 

 



‘De Heer is nabij’ wordt als motief voor de herkenbare 

vriendelijkheid van de gelovigen genoemd, maar dat is méér dan de 

verwachting van de Wederkomst – het is ook Zijn nabijheid 

waardoor we het leven aan kunnen. ‘Ik ben tegen alles bestand’ óf 

‘Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft’(4: 13). 

Dán kunnen we het leven aan in de tijd, die voor ons ligt. 

Brengen wij vandaag onze ‘manden’, onze gaven bij het altaar en 

spreken we met David uit: ‘Wij hebben het van U ontvangen, 

                           Wij geven het U uit uwe hand’. 

 

Zo mogen we Dankdag ook vieren. 

Het leven is Goed! 

En in vertrouwen gaan we de wintertijd tegemoet. 

Ook nu gaat de Heer met ons mee – zijn wij ín Hem. 

 

Dan kunnen we het leven aan, dankbaar voor iedere gave, dankbaar 

voor iedere dag! 

                                                 Amen! 

 

 

 

 


