Liturgie voor Dankdag

Orde van dienst
op 3 november 2021 aanvang 19:30 uur
in de Hoeksteen
Voorganger: Mevr. Elisabeth Eikelenboom
Orgel: Niek Schuringa
m.m.v.: zangers

- Welkom
- Bemoediging en groet
- Psalm 65: 1,5 en 6
1. De stilte zingt U toe, o Here,
in uw verheven oord.
Wij zullen ons naar Sion keren
waar Gij ons bidden hoort.
Daar zal men, Heer, tot U zich wenden,
tot U komt al wat leeft,
tot U, o redder uit ellende,
die alle schuld vergeeft.
5. Gij komt het dorre land doorschrijden
met water uit uw beek
en tot een rijke oogst bereiden,
uw voetstap maakt het week.
Gij druipt uw zegen in de voren,
Gij roept het kiemend graan;
zo wordt het brood voor ons geboren
waar Gij zijt voorgegaan.
6. Gij kroont het jaar van uw genade.
Waar Gij getreden zijt
tooit de woestijn zich met een wade,
de heuvels zijn verblijd.
De weidegrond is wit van schapen,
het dal van koren blond.
Dit is het land door U geschapen,
uw lof schalt in het rond.
- Gebed
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- Lied 712: 1,2,4 en 4
1. Het jaar neigt zich tot stille groet,
het rijpte een zomer lang tot zin,
nu in de herfst houdt het zich in
en spreekt uit volheid: God is goed.
2. Maar wij, de mensen, zijn te klein.
Wij doen of het het onze is
wat God ons geeft. Of aan ’t gemis
der naasten wij niet schuldig zijn.
4. en niet meer neemt, maar voluit geeft
aan alle mensen in de nood,
zoals Gijzelf u in de dood
hebt uitgedeeld, o brood dat leeft.
4. en niet meer neemt, maar voluit geeft
aan alle mensen in de nood,
zoals Gijzelf u in de dood
hebt uitgedeeld, o brood dat leeft.
- Lezing: Deuteronomium 24: 10 – 15
10Wanneer

u iemand het een of ander leent, mag u niet zijn huis binnengaan om
het onderpand op te halen. 11U moet buiten wachten tot degene aan wie u de
lening geeft met het onderpand naar buiten komt. 12En als hij zo arm is dat hij
zijn overkleed moet afstaan, mag u zich daar niet ’s nachts mee toedekken.
13Voor zonsondergang moet u hem zijn onderpand terugbrengen, zodat hij
onder zijn eigen overkleed kan slapen. Hij zal u dan de zegen van de HEER, uw
God, toewensen, en de HEER zal het u ten goede aanrekenen.
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.
- Lezing: Matteüs 20: 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 één 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 mijn 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 einde 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 heeft ons
ingehuurd,” antwoordden ze. Hij zei hun: “Gaan jullie ook maar naar de
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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 einde
van de dag 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 het
geld hadden aangenomen, 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.” 13Hij
antwoordde een van hen: “Vriend, ik behandel je toch niet onrechtvaardig? Je
hebt toch ingestemd met het loon van één denarie? 14Neem wat je toekomt en
ga. Ik wil aan die laatsten hetzelfde geven als aan jou. 15Of mag ik met mijn
geld niet doen wat ik wil? Ben je jaloers omdat ik goed ben?” 16Zo zullen de
laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten.’
- Lied 365: 1,4,5 en 6
1. Wij dragen onze gaven,
het werk van onze hand,
het werk van onze dagen,
de garven van het land,
van wind en zon en regen –
tot eer van U, o God en Heer,
halleluja!
4. Wij wijden U de schoven,
wij wijden U het brood,
want brood komt uit den hoge
van bij de Here God,
voor wie de halmen buigen –
tot eer van U, o God en Heer,
halleluja!
5. Wij brengen U de druiven,
wij plengen U de wijn,
die zal van U getuigen,
die zal U eigen zijn,
geheel en al U eigen –
tot eer van U, o God en Heer,
halleluja!
6. Het is en moet zo blijven
de gave van uw hand,
al wat wij van U krijgen,
de vruchten in de mand,
de broden op de tafel –
tot eer van U, o God en Heer,
halleluja!
- Overdenking
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- Samenzang gemeente: Psalm 90: 1 en 8
1. Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen
de zekerheid van allen die U vrezen.
Geslachten gaan, geslachten zullen komen:
wij zijn in uw ontferming opgenomen.
Wij mogen bouwen op de vaste grond
van uw beloften en van uw verbond.
8. Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven
en laat uw glans hun kinderen omgeven.
Zie op ons neer met vriendelijke ogen.
O God, bescherm ons in ons onvermogen.
Bevestig wat de hand heeft opgevat,
het werk van onze hand, bevestig dat.
- Gebed en aansluitend samen het Onze Vader
- Samenzang gemeente: Slotlied 245: 1,2 en 3
1. ’k Wil U, o God, mijn dank betalen,
U prijzen in mijn avondlied.
Het zonlicht moge nederdalen,
maar Gij, mijn licht, begeeft mij niet.
Gij woud mij met uw gunst omringen,
meer dan een vader zorgde Gij,
Gij, milde bron van zegeningen:
zulk een ontfermer waart Gij mij.
2. Uw trouwe zorg wou mij bewaren,
uw hand heeft mij gevoed, geleid;
Gij waart nabij in mijn bezwaren,
nabij in elke moeilijkheid.
Dez' avond roept mij na mijn zorgen
tot rust voor lichaam en voor geest.
Heb dank, reeds van de vroege morgen
zijt Gij mijn heil en hulp geweest.
3. Ik weet, aan wie ik mij vertrouwe,
al wisselen ook dag en nacht.
Ik ken de rots waarop ik bouwe:
hij feilt niet, die uw heil verwacht.
Eens aan de avond van mijn leven
breng ik, van zorg en strijden moe,
voor elke dag, mij hier gegeven,
U hoger, reiner loflied toe.
- Zegen
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