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Ter inleiding 
Deze oogstviering staat in het teken van dank aan God voor gewas 
en arbeid. ‘Loof God voor de vruchten van boomgaard en land’ (lied 
719), maar ook voor alle werk dat we mochten doen en waarvan we 
mochten profiteren. Bij gewas en arbeid zijn actuele vragen te 
stellen. In het besef: Van de HEER is de aarde en alles wat daar 
leeft, de wereld en die haar bewonen (Psalm 24). Hij vraagt van ons 
goed rentmeesterschap; dat we duurzaam omgaan met de 
schepping, ons toevertrouwd. Aan deze viering is een gesprek 
vooraf gegaan met enkele leden van de werkgroep groene kerk. We 
kwamen uit bij het thema: ‘Delen uit dankbaarheid’.      
 

Orgelspel 
 
Moment van verstilling 
 

   Welkom door de ouderling van dienst 
  
 Lied 24 vers 1 – De aarde en haar volheid zijn 
 

Aanvangswoord en groet   (staande) 
voorganger: Onze Helper is de HEER, 

allen:  die hemel en aarde gemaakt heeft; 
voorganger: die trouw blijft, altijd weer, 
allen:  en niet loslaat wat zijn Hand begon. 
 
voorganger: Genade, licht en vrede, met elk van jullie, 
   thuis en hier, van God de Vader, 
   en van Jezus onze Heer, 
   in de ruimte van de heilige Geest. 
allen:  Amen. 
        (we gaan weer zitten) 

 
Lied 712 vers 1, 2, 3 en 4 – Het jaar neigt zich tot stille groet 
 
Inleiding op de viering 
 
Wij bidden een kyriegebed, afgewisseld met een  
gezongen ‘Heer, ontferm U!’ 
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Lied: Aan U, Vader, alle glorie (vers 1, 2 en 3) 

          (Sytze de Vries; melodie: lied 103c) 

 
 Aan U, Vader, alle glorie   Om de Zoon U alle glorie, 

om het lichten van uw trouw,  woord van eer ons toegezegd. 
die met vrede uit den hoge  Vleesgeworden vriend en naaste, 
onze aarde nieuw bedauwt.  ons tot brood voor onderweg. 
U de ere, U de glorie,   U de ere, U de glorie, 
zon die ons in leven houdt.  woord op onze tong gelegd. 

 
     Door de Geest U alle glorie, 
     die als lofzang in ons leeft 

en als nieuwe wind de aarde 
eenmaal haar gelaat hergeeft. 
U de ere, U de glorie, 
adem die in mensen leeft. 

 
Voor jong en oud: de oogst van Zideris 

 
 Lied 716 vers 1, 2 en 3 – Zaaien, maaien, oogsten 
 
 Gebed om de heilige Geest  

 
Lezing: Deuteronomium 24 vers 14v en 19-22 
 

14Een dagloner, die het al moeilijk genoeg heeft, mag u niet 
uitbuiten, of het nu iemand van uw eigen volk betreft of een 
vreemdeling die in een van uw steden woont. 15U moet hem nog 
dezelfde dag, voor zonsondergang, uitbetalen; want hij is arm en 
het gaat hem juist om dat loon. Anders zal hij de HEER zijn nood 
klagen, en dan zal u wat u hem hebt aangedaan als zonde worden 
aangerekend. 
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19Wanneer u bij de graanoogst op de akker een schoof vergeet, mag 
u niet teruggaan om die op te halen. Laat hem achter voor de 
vreemdelingen, weduwen en wezen. De HEER, uw God, zal u erom 
zegenen in alles wat u onderneemt. 20En wanneer u bij de 
olijvenoogst tegen de takken slaat, mag u achteraf niet nagaan of u 
wel alles hebt. De rest is voor de vreemdelingen, weduwen en 
wezen. 21En wanneer u bij de wijnoogst druiven plukt, mag u niet 
alles nog eens nalopen. De rest is voor de vreemdelingen, weduwen 
en wezen. 22Bedenk dat u zelf slaaf bent geweest in Egypte. Daarom 
gebied ik u zo te handelen. 

 
Muzikaal intermezzo 

 
Lezing: Mattheüs 20 vers 1 – 16 
 
1Het is met het koninkrijk van de hemel als met een landheer die er 
bij het ochtendgloren op uit trok om dagloners voor zijn wijngaard 
te zoeken. 2Nadat hij met de arbeiders een dagloon van een denarie 
overeengekomen was, stuurde hij hen naar zijn wijngaard. 3Drie uur 
later trok hij er opnieuw op uit, en toen hij anderen werkloos op het 
marktplein zag staan, 4zei hij ook tegen hen: “Gaan jullie ook maar 
naar de wijngaard, de betaling zal rechtvaardig zijn.” 5En ze gingen 

erheen. Rond het middaguur ging hij er nogmaals op uit, en drie uur 
later weer, en handelde als tevoren. 6Toen hij tegen het elfde uur 
van de dag nog eens op weg ging, trof hij een groepje dat er nog 
steeds stond. Hij vroeg hun: “Waarom staan jullie hier de hele dag 
zonder werk?” 7“Niemand wilde ons in dienst nemen,” antwoordden 
ze. Hij zei hun: “Gaan jullie ook maar naar de wijngaard.” 8Toen de 
avond gevallen was, zei de heer van de wijngaard tegen zijn 
rentmeester: “Roep de arbeiders bij je en betaal hun het loon uit. 
Begin daarbij met de laatsten en eindig met de eersten.” 9En zij die 
er vanaf het elfde uur waren, kwamen naar voren en kregen ieder 

een denarie. 10En toen zij die als eersten waren gekomen naar 
voren stapten, dachten ze dat zij wel meer zouden krijgen. Maar 
ook zij kregen ieder die ene denarie. 11Toen ze die in handen 
hadden, gingen ze bij de landheer hun beklag doen: 12“Die laatsten 
hebben één uur gewerkt en u behandelt hen zoals u ons behandelt, 
terwijl wij het onder de brandende zon de hele dag hebben 
volgehouden.”  
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13Hij gaf een van hen ten antwoord: “Beste man, ik behandel je toch 
niet onrechtvaardig? Je hebt toch ingestemd met het loon van één 
denarie? 14Neem dan aan wat je toekomt en ga. Ik wil aan die 
laatsten nu eenmaal hetzelfde betalen als aan jou. 15Of mag ik met 
mijn geld niet doen wat ik wil? Zet het kwaad bloed dat ik goed 
ben?” 16 Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de 
laatsten.’ 
 
Lied 991 vers 1, 6 en 7 – De eersten zijn de laatsten  
 
Preek 
 
Lied 365 vers 4, 5 en 6 – Wij wijden U de schoven 

 
Aandacht voor het doel van de collecte 

 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

 
Lied 978 vers 1 en 4 – Aan U behoort, o Heer der heren 
 
Uitzending en zegen    (staande)  

gezongen ‘amen, amen, amen!’ 
 

       (we nemen nog even plaats) 
   
  Muziek 
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