
 

 

 

 

Oogstviering of dankdagen 2022  in de 

eerste week van November.  

 

Inleiding                        

Natuurlijk zijn er in een welvarend land als Nederland nog genoeg redenen om te danken voor alles wat ons 

gegeven wordt. Maar toch we zijn niet zonder zorgen. Lange tijd kenden we een onbekommerd bestaan.                       

Nu maakt een grote groep zich zorgen of we alles nog wel kunnen betalen, wordt de groep die afhankelijk is van 

de voedselbank steeds groter en maken zij die in de primaire sector werken van de landbouw zich grote zorgen 

over het voortbestaan van hun bedrijf.  Volgens het woordenboek is dankbaar; blij zijn over iets dat je gekregen 

hebt. Maar veel mensen zijn helemaal niet zo blij. Daarom kiezen we dit jaar voor een andere insteek.               

Natuurlijk zijn we dankbaar, maar we mogen ook zorgen benoemen. En zo kozen we voor teksten waar meer 

ruimte is voor alle gevoelens en waar ruimte wordt gezocht naar verandering. Naar eerlijker, rechtvaardiger en 

barmhartiger. In dit schrijven een aantal suggesties die u kunt gebruiken bij de oogstviering of de dankdag voor 

gewas en arbeid. Deze keer samengesteld door een werkgroep van de werkgemeenschap IJlst van de 

Protestantse kerk Nederland.   

Het thema is Micha 7:7 “Ik blijf hopen op de God die mij redding geeft” 

De lezingen vinden we in:  

Micha 7: 1-7 (NBV21) Ongelukkige die ik ben, het is als bij de late oogst, als bij de laatste pluk: geen druiventros 

meer om van te eten, geen vroege vijg, waarnaar ik smacht. 2Zij die trouw waren zijn verdwenen uit het land, 

niemand is nog rechtschapen. Allen zijn op bloed belust, iedereen belaagt zijn naaste. 3Ze bekwamen zich in het 

kwaad: alleen voor geld stellen leiders een onderzoek in, rechters spreken recht tegen betaling, hooggeplaatsten 

zeggen wat hun het beste uitkomt, en zo houden zij het recht op afstand. 4De deugdzaamste van hen is als een 

doornstruik, de oprechtste is erger dan een stekelhaag. De dag van straf, door uw wachters aangekondigd, is 

gekomen, en het volk is in beroering! 5Geloof je naaste niet, vertrouw je vriend niet, let op je woorden, ook bij 

wie er in je armen ligt. 6De zoon veracht zijn vader, de dochter verzet zich tegen haar moeder, de schoondochter 

tegen haar schoonmoeder, en huisgenoten blijken vijanden. 7Maar ik, ik blijf uitzien naar de HEER, ik blijf hopen 

op de God die mij redding zal brengen. Hij zal mij horen, mijn God. 

Filippenzen 4: 4 t/m 9 (NBV21) Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. 5Laat 

iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. 6Wees over niets bezorgd, maar vraag in alle 

omstandigheden aan God wat u nodig hebt en dank Hem in uw gebeden. 7Dan zal de vrede van God, die alle 

verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.8Ten slotte, broeders en zusters, laat u 

leiden door al wat waar is, al wat edel, rechtvaardig, zuiver, beminnelijk en eervol is, kortom door al wat 

deugdzaam is en lof verdient. 9Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. 

Dan zal de God van de vrede met u zijn. 

De scheefgedrukte teksten zijn de kernteksten die u kunt gebruiken.  

Korte toelichting.                                                 

De profeet Micha heeft met eigen ogen kunnen zien hoe Israël afglijdt en waar economisch welzijn toe kan leiden.                

Er is geen rechtvaardig of barmhartig mens meer te vinden. De boodschap van Micha is: niet de grootte van- of de 

hoeveelheid offers die je brengt, maar de levenspraktijk van gerechtigheid, trouw en nederigheid die doen ertoe.  

Op dit moment lijkt het wel of de ene crisis de andere volgt, mensen worden murw en moedeloos. Veel mensen 

ervaren de woorden van Micha letterlijk en hebben weinig vertrouwen meer. Maar is de boodschap van de 

profeet die hoop geeft, ondanks dat stel ik mijn vertrouwen op God en blijf ik hopen. Hij zal mij horen!  



    

Paulus roept in de brief aan de Filippenzen op om oprecht en afhankelijk van de Heer te leven. Niet de ervaringen 

of de omstandigheden zijn leidend maar het vertrouwen in God. Juist als het je het tegen zit dien je verheugd te 

blijven deel je zorgen met God en wees nog dankbaar voor wat je wel hebt. Paulus wijst op een andere 

levenshouding juist in tijden van crisis.  

In de voorbereiding is ook besproken: Het rechtvaardig handelen met de schepping kunnen we samenvatten in 7 

woorden die we tegenkomen in de Thora: ontzag, afhankelijkheid, dankbaarheid, rechtvaardigheid, 

barmhartigheid, matigheid en rust. 

Verdere liturgie suggesties: 

Aanvangslied: Psalm 42: 1, 3 en 7 Hart onrustig vol van zorgen  

Kyrie: Lied 647 Voor mensen die naamloos, kwetsbaar en weerloos, Lieten fan leauwe en langstme 36 Hear sjoch 

de earme minsken.    

Lied bij schriftlezing over Micha lied 992 Wat vraagt de Heer nog meer van ons, Lieten fan laeuwe en langstme 44   

Wês earlik, doch dyn neiste rjocht.  

Lied bij schriftlezing over Brief Filippenzen Lied 453 Wachters van de tijd, Lieten fan leauwe en langstme 68 Wêd 

blliid yn Christus. Zingend en gezegend 89 Verheugt u in de Heer melodie Lvk 169 

Na de verkondiging 993 Samen op de aarde, 978 Aan u behoort o Heer der Heren   

Slotliederen  

Iona De vrede van de aarde en de hemel/ de frede van de greiden, 413 Grote God wij loven U ,245 ‘k wil U o God 

mijn dank betalen. (Dankstond op avond) 

Overige liederen naar keuze (Kijk ook naar liedsuggesties 2021 op de website van de werkgroep)                          

Lied 704 Dank, dank nu allen God                             

Lied 979 De vogels van de bomen                               

Lied 995 Vader trek het lot U aan                                 

Lied 1005   Zoekend naar licht                                             

Van Harte Alfred.C. Bronswijk 32 De herfst verspreid haar lome pracht melodie Lvk 168                           
Van Harte Alfred.C. Bronswijk 54: Gods zegen wil een akker zijn melodie Lvk 463                                                              
Van Harte Alfred.C. Bronswijk 6 De eerste kreeg er vijf melodie Lvk 96                                                      
Van Harte Alfred.C. Bronswijk 96 Wij leven nog in diepe dalen melodie Lvk 169 

Hertslach : Liederen over schepping 1-9 verder nog geschikt voor dankdag 86, 90, 
105,129,130,131,150,160,163,164,16+8. + Zegen 51-54 

Lieten fan leauwe en langstme 102 Wat smyt in minske ’t bodzjen op                                                     

Lieten fan leauwe en langstme 103 Lit genede oer ús reine                                               

Lieten fan leauwe en langstme 166 It liet foar dy’t ús sjocht                                      

 

Deze handreiking is geschreven door Pieter Knijff, lid van de werkgroep.   

  

 

 


