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Oogstdienst 
 

 

 
Vóór de dienst wordt het Lied van de maand een keer 
geoefend 
 
Lied 813: 

Vreemden zijn wij, ooit geroepen, 
uitgetogen en geen plek 
waar wij al thuis zijn. 
 
Niet voortijdig / hier geworteld, 
voort en verder, / niet gehecht aan 
wat zich voordoet. 
 
refrein: 
Ongeziene ooit beloofde 
verte verten zoeken wij 
op hoop van zegen. 
 
Spoor van mensen / door de eeuwen, 
die gegaan zijn / totdat alles  
eens volbracht is. 
 
Wij die leven / wij verwachten 
met wie gingen / dat de hemel 
ooit zal aarden 
refrein 
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Waar de vrede / glanst als daglicht 
en God zelf woont / bij de mensen 
onze zon is. 
 
Dageraad die / ons dan toekomt, 
Godgegeven / eindelijk zijn 
wij dan thuis! 
refrein 

 
 
Welkom  
 

Zingen: Lied 288:  
Goedemorgen, welkom allemaal, 
ik met mijn en jij met jouw verhaal, 
lachen, huilen, vrolijkheid en pijn, 
alles mag er zijn! 
God, ik vraag U, kom in onze kring. 
Wees erbij wanneer ik bid en zing. 
Ik met mijn en U met uw verhaal 
verteld in mensentaal. 
 
 

 
Bemoediging, groet en drempelgebed 

 
V: Onze hulp mogen we zoeken en vinden  
 in de Naam van onze God:  
 "Ik zal er zijn voor jou"  
A: ZIJN NAAM ZAL UITEINDELIJK ALLES GOED MAKEN 
 VREDE, LICHT EN LEVEN VOOR ALLE MENSEN 
V: Wij groeten elkaar met de liefde en goedheid van die God 
A: VADER, ZOON EN HEILIGE GEEST         
V: God, nu we zo samen in de kerk zijn vandaag  
 bidden wij u of u ons wil aanraken met uw Geest.           
 Dat we met hart en ziel betrokken zijn op u en elkaar.  
A: AMEN  
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Zingen: Lied 716 terwijl er wordt gecollecteerd. 
collecte: 1. diaconale doeleinden 

    2. kerkelijk werk 
 

Zaaien, maaien, oogsten. 
Dank de Allerhoogste 
voor zijn zorg om ons bestaan. 
hij biedt ons dit alles aan. 
 
Zaaien, maaien, oogsten, 
Dank de Allerhoogste 
voor de zegen die Hij geeft, 
zodat elk het leven heeft. 
 
Zaaien, maaien oogsten, 
Dank de Allerhoogste 
door te delen met elkaar 
wat Hij aanbiedt, ieder jaar. 

 
Uitleg thema “dankbaar”   

Aan de hand van een filmpje over Spreuken 6: 6-11 

 
 
 

Lezing: Marcus 4: 26-32 in bijbel in gewone taal. door de lector 
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Uit elkaar 
          Onderbouw: Dankbaarheidsboom 

Bovenbouw: Tel je zegeningen 
Tieners: Marleen  
De rest: blijft in de kerkzaal voor de preek en het lied 
van de maand 

 
In de kerk: 

Zingen: Lied 314:  
Here Jezus, om uw woord 
zijn wij hier bijeengekomen. 
Laat in 't hart dat naar U hoort 
uw genade binnenstromen. 
Heilig ons, dat wij U geven 
hart en ziel en heel ons leven. 
 
Ons gevoel en ons verstand 
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, 
als uw Geest de nacht niet bant, 
ons niet stelt in 't licht der waarheid. 
't Goede denken, doen en dichten 
moet Gij zelf in ons verrichten. 
 
O Gij glans der heerlijkheid, 
licht uit licht, uit God geboren, 
maak ons voor uw heil bereid, 
open hart en mond en oren, 
dat ons bidden en ons zingen 
tot de hemel door mag dringen. 
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Verkondiging 
 

Orgelspel 
  

Zingen: Lied 813  
Vreemden zijn wij, ooit geroepen, 
uitgetogen en geen plek 
waar wij al thuis zijn. 

 
Niet voortijdig / hier geworteld, 
voort en verder, / niet gehecht aan 
wat zich voordoet. 
 
refrein: 
Ongeziene ooit beloofde 
verte verten zoeken wij 
op hoop van zegen. 
 
Spoor van mensen / door de eeuwen, 
die gegaan zijn / totdat alles  
eens volbracht is. 

 
Wij die leven / wij verwachten 
met wie gingen / dat de hemel 
ooit zal aarden 
refrein 

 
Waar de vrede / glanst als daglicht 
en God zelf woont ./ bij de mensen 
onze zon is. 

 
Dageraad die / ons dan toekomt, 
Godgegeven / eindelijk zijn  
wij dan thuis 
refrein 
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Blief en tieners komen terug en vertellen en laten de ‘oogst’ 
zien 
 

 
 

Fruit delen en 3de collecte 
 

Zingen: Lied 783 
Voor mij is geluk / de wind om mijn oren, 
de zon in de lucht / en languit in ’t gras. 
Voor mij is geluk/ de stilte te horen 
om zo te ontdekken / hoe het ooit was. 
 
Voor mij is geluk / het leven te delen, 
een hand in mijn hand / en samen op pad. 
Voor mij is geluk / mijn huisdier te strelen 
en zachtjes te fluisteren: / ‘Jij bent mijn schat’. 
 
Voor mij is geluk / om vrede te maken. 
De hoop dat het kan, / die wil ik niet kwijt. 
Voor mij is geluk / de ruzies te staken, 
om muren te slechten, / stoppen met strijd. 
Om liefde te geven, / nu en altijd. 
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Gebeden, worden afsluiten met Onze Vader- 1006  

 

Onze Vader in de hemel 
U staat zorgzaam om ons heen 
Geef dat alle mensen weten 
zoals U is er maar een. 
 
Doe ons telkens weer geloven 
in een wereld zonder pijn 
In uw rijk dat eens zal komen 
en dat soms te zien zal zijn 
 
Help ons samen goed te leven 
en te doen wat u graag wilt 
Geef ons elke dag te eten 
tot de honger is gestild 
 
en vergeef ons wat we fout doen 
net als wij niet blijven staan 
bij de fouten van een ander 
maar weer samen verder gaan 
 
Help ons om te zien wat goed is 
en wat slecht is, boos of naar 
Geef dat wij het juiste kiezen 
dat we goed zijn voor elkaar 
 
Onze Vader, wij geloven 
dat u onze wereld leidt 
Met uw licht helpt u ons verder 
Hier en nu en straks. Altijd 
Amen, amen. 
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Zingen: Lied 419  

Wonen, overal nergens thuis, 
aarde mijn aarde, mijn moeders huis. 
Vallende sterren, de schim van de maan 
Mensen die opstaan en verder gaan. 
Mensen, veel geluk. 
 
Wonen, overal even thuis, 
handel en wandel en huis na huis 
loven en bieden op waarheid en waan 
wagen en winnen en verder gaan. 
Mensen, veel geluk. 
 
Wonen, overal bijna thuis, 
aarde, mijn hemel, mijn vaderhuis, 
stijgende sterren, de lach van de maan 
mensen die dromend een stem verstaan. 
Mensen, veel geluk. 

 

Zegen 
Amen, amen, amen 

 
 
 
 
 
 

Koffie in de kerkzaal 
 

 


