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 INLEIDING: “….en dat is niet eerlijk!” 
 
De druiven dienen geplukt en de wijnboer werft werkers 
voor zijn wijngaard. Sommigen beginnen vroeg, andere 
schuiven later op de dag aan. De wijnboer lijkt naar 
volledige werkgelegenheid te streven. Aan het eind van 
de dag geeft hij iedereen loon naar werken. Maar als 
blijkt dat iedereen hetzelfde krijgt zijn de rapen gaar. 
Een economisch geladen verhaal. Zelfs in een in de kern 
diep socialistisch land (aldus de liberale premier Mark 
Rutte in april dit jaar), voelt de gelijke beloning in deze 
gelijkenis als niet rechtvaardig. Wat wil Jezus met dit 
verhaal zeggen over het koninkrijk van de hemel?  
 

VOORBEREIDING 
 
Muziek  
Welkom door ambtsdrager van dienst  
Aansteken van de Paaskaars 
Lied: 697 vers 1, 2 en 5 (coupletten door cantorij; 
refreinen door allen) 
Bemoediging en groet 
Kyrie-gebed 
Gloria: 309a (voorzang cantorij; ‘echo’ door allen) 
 
 DIENST VAN HET WOORD 
Cantorij zingt: Boek, jij bent geleefd 
  
Boek jij bent geleefd, 
zeg ons hoe te leven – 
In mijn letters staat geschreven  
dat alleen de geest doet leven.  
Licht en adem is de geest.  
Daarom ben ik neergeschreven:  
dat jij zonder angst zult leven  
wat je leest. 
 
 

Boek jij bent geleefd, 
zeg ons hoe te leven – 
Wou je leven met zovelen 
hier op aarde, moet je delen: 
licht en adem, geld en goed. 
Wie maar leeft om meer te krijgen  
die zal sterven aan zijn eigen  
overvloed.  
 
Boek jij bent geleefd, 
zeg ons hoe te leven – 
Niemand weet hoe jij moet leven,  
nergens staat het opgeschreven.  
Liefde tegen liefdespijn,  
vriendschap tegen duizend vrezen,  
zoet dat bitter kan genezen, 
mens voor mensen, recht en vrede,  
licht en adem, heel veel leven 
mag je zijn. 
 
Vrouw, waar is je broer? 
Mens, waar is je zusje? 
’t Meeste van een mensenleven  
wordt het minste opgeschreven:  
hoe zij trouw zijn aan elkaar,  
lijden, sterven, liefde leren – 
zouden wij dat ook proberen,  
werd het waar.  
 
Lezing: Matteus 20 vers 1 – 16 (Bijbel in Gewone Taal) 
Cantorij zingt: Die vroeg zijn aangeworven 
  
1 Die vroeg zijn aangeworven, 
   van die wordt veel gevraagd: 
   zij zwoegen van de morgen 
   tot midden in de nacht. 
   Die later zijn gekomen, 
   die krijgen veel te veel, 
   ze vragen met de vromen 
   een evenredig deel. 
 
2 De vroegen zijn de vroeden, 
   de pioniers vanouds, 
   die God reeds vroeg ontmoetten, 
   zijn stem is hun vertrouwd. 
   Die later zijn gekomen, 
   die krijgen evenveel, 
   de daders en de dromers 
   een evenredig deel. 



3 De werkers van het elfde, 
   het late avonduur, 
   die krijgen toch hetzelfde 
   als elke pionier. 
   Die later zijn gekomen, 
   die krijgen evenveel, 
   de vaders en de zonen 
   een evenredig deel. 
 
4 Wat is er niet verdragen? 
   Wat is er niet geduld? 
   De hitte van de dagen, 
   de wroeging van de schuld! 
   Die later zijn gekomen 
   verwachten evenveel, 
   zij laten het zich lonen 
   met evenredig deel. 
 
5 De dag is haast gestorven, 
   de as bedekt het vuur, 
   de nacht verwekt de morgen 
   en wij, wij staan te huur. 
   Die later zijn gekomen, 
   die krijgen evenveel, 
   de slaven en de slomen 
   een evenredig deel. 
 
6 Wij hebben lang gezwegen, 
   wij vragen uit een mond: 
   geef ons het loon des levens, 
   geef ons het volle pond! 
   Die later zijn gekomen, 
   die geeft Hij evenveel, 
   die slapen en die sloven 
   een evenredig deel. 
  
Preek  
Muziek 
Lied: 992  (gelezen) 
 

 DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 
Bloemengroet: Mevr. Janny van Schoonhoven-Meijer, 
W. van Abcoudelaan 17 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gesproken Onze 
Vader. 
Collecte : KiA en kerk 
 
 UITLEIDING 
Lied: 991 vers 1, 4, 6, 8 
 
Zegenlied: De vrede van de aarde en de hemel 
De vrede van de aarde en de hemel zij geheel met jou 
De vrede van rivieren en de zeeën moge die zijn met jou 
Diepe vrede kome over jou 
Gods vrede groeie in jou 

 

DIACONALE COLLECTE  Zondag 20 september 2020: 
KiA - Versterk de kerk wereldwijd 
Als leden van de christelijke gemeenschap worden we 
dagelijks opgeroepen om samen met christenen 
wereldwijd invulling te geven aan onze missionaire en 
diaconale opdracht. Christenen uit andere landen leren 
ons kritisch naar onszelf te kijken. Geld is belangrijk om 
het werk mogelijk te maken, maar onze partners 
vragen ons ook om met hen mee te leven en voor hen 
te bidden. 
Voor hen die thuis de dienst volgen, U kunt uw 
bijdrage storten op het bekende rekeningnr. van de 
Diaconie NL47 RABO 0385 2538 18 o.v.v. collecte 13 
september  
Als aanvulling op digitaal collecteren zo mogelijk 
met mandjes bij de uitgangen van de kerk. Wordt 
tijdens de dienst aangegeven. 
 

De KERKDIENSTEN zijn online te volgen. De mee te 
zingen liederen zijn steeds zichtbaar op het scherm. 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1476-Grote-Kerk--
-Driebergen-Rijsenburg 
 

 

MEDEDELINGEN 

OP ZONDAG 4 OKTOBER IS ER STARTZONDAG,  de activiteiten voor komende winter zullen dan ook 
gepresenteerd worden d.m.v. het V&O boekje. Onze wijkpredikanten zullen in deze dienst voorgaan. 
Nadere informatie volgt nog. 
 
ZWO, BLOEMBOLLENACTIE MIKONDO. 
De actie is bijzonder succesvol verlopen, er is in totaal voor € 2021,50 (!!!!) aan bollen besteld en dat was 
meer dan in enig vorig jaar. 
Ruim een derde van de bestellingen kwam uit de kring van bezoekers van de Hagediensten. 
40% van de opbrengst, dus € 800,- gaat rechtstreeks via de Stichting Vrienden van Mikondo naar de school La 
Tulipe in Mikondo. 
Alle afnemers nogmaals dank! De bollen worden in de tweede helft van oktober bij u afgeleverd. 
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KERK IN CORONATIJDEN 
Het Coronavirus beheerst het nieuws. En dat wereldwijd. En dat niet voor even. Het heeft gevolgen die we bij 
lange na niet overzien. Het stelt ons voor vele vragen. Ook als het over de kerk gaat. Want, hoe gaan we 
verder in de kerk. Waar is God in deze pandemie. Heeft de Bijbel hierover iets te zeggen.  Wat zijn de 
gevolgen voor het beleven van de gemeenschap in en buiten de kerkdienst, op onze omgang met elkaar.  Hoe 
beleven we de liturgie, de on-linediensten.  En ook, als er een vaccin komt en we mogen in de toekomst weer 
volop bij elkaar komen… Gaat alles dan weer als vanouds of komt er ‘een nieuw normaal’ in de kerk.  Wat 
verwachten we, wat hopen we? 
 
Graag zouden we als predikanten samen met u hierover van gedachten wisselen. We stellen ons een pittige 
kring voor, op drie data, nl. 12 oktober, 26 oktober en 16 november. Op elk van deze drie data zijn er ook 
weer drie momenten, t.w. 10.00 uur, 15.00 uur en 20.00 uur. Ieder van ons heeft op een dergelijke dag een 
eigen groep. Het is i.v.m. de voorbereiding belangrijk dat u zich opgeeft en daarbij meteen aangeeft op 
welke tijd u wilt komen.  Dat kan op het e-mailadres: corona-gesprek@pgdriebergen.nl  Graag vóór 1 
oktober! 
 
Bij wie van ons u in de groep komt en wie er nog meer in de groep zitten, wordt t.z.t. een verrassing… 
Nog een laatste opmerking, het is fijn als u alle drie de keren deelneemt. 
Wij zien ernaar uit om met elkaar over dit onderwerp na te denken en elkaar te bevragen. Uiteraard op 1,5 m! 
 
ds Gerrit van Dijk ds Aleida de Hoog ds Henk Reinders  
 
KINDEREN EN JONGEREN IN DE KERK 
De schoolvakanties zijn voorbij en normaal zou dan de kindernevendienst in de kerk ook weer gewoon 
beginnen. Maar op dit moment is niets gewoon. Dus ook dit niet. Als leiding hebben we met elkaar gesproken 
over hoe we de draad weer kunnen en willen oppakken. Voorop staat dat er plek blijft voor kinderen en 
jongeren in onze kerk. Wat we gaan doen is één keer per twee weken een uitgebreide nevendienst 
aanbieden, waarbij de kinderen direct naar een eigen ruimte gaan. Er is dan meer tijd voor het Bijbelverhaal, 
de verwerking daarvan en de onderlinge ontmoeting. Aan het eind van de dienst komen dan de kinderen de 
kerk in zodat we gezamenlijk de dienst afsluiten. Dit geldt voor kinderen in de basisschool leeftijd. De eerste 
keer is zondag 20 september. Kinderen en ouders zijn van harte welkom! Voor jongeren vanaf 12 jaar was er 
premezzo (één keer per maand). We zijn op zoek naar een vorm om hen bij de kerkdienst te betrekken en in 
gesprek te blijven. 
 
De leiding van de nevendienst 
 

VAKANTIE: ds. Aleida de Hoog is wegens vakantie afwezig van 12 tot en met 30 september,  
ds. Gerrit van Dijk neemt waar.  
 
GEGEVENS BEREIKBAARHEID PREDIKANTEN: 
Ds. Aleida de Hoog dsmadehoog@wgcatharijne.nl tel.: 030-7852218 / 06-21893914 
Telefonisch spreekuur: maandag t/m vrijdag van 9.00 – 9.30 uur. 
Ds. Gerrit van Dijk gerritvandijk@wgcathijne.nl tel.: 0343-758523 / 06-31515565 
Telefonisch bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 8.30 – 9.00 uur en van 17.00 – 18.00 uur. 
Pim Vrijmoeth pimvrijmoeth@wgcatharijne.nl tel.: 0642281845; VASTE WERKDAG WOENSDAG!! 
 

ZINGEN IN DE GROTE KERK 
We hebben als kerkenraad gemerkt dat een deel van de gemeente het heerlijk vindt om weer te zingen. We 
hebben ook gemerkt hoezeer dat tot het wezen van de gemeente behoort. De landelijke kerk heeft het zingen 
per 1 juli weer mogelijk gemaakt. Daarbij worden de mogelijkheden van het zingen bepaald en beperkt door 
het kerkgebouw. Hoe groot is het gebouw, wat zijn de ventilatiemogelijkheden, etc.etc.  Daar zijn bepaalde 
rekenmodules op losgelaten, zoals in de wijkgemeente Catharijne ook is gebeurd.  Verder laat de landelijke 
kerk e.e.a. over aan de verantwoordelijkheid van de kerkenraden. Zie voor de uitkomsten van dit alles het 
protocol op de website. 
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Toch zijn er mensen die ongerust zijn, ondanks het landelijke fiat en ondanks de accuratesse waarmee 
rekenmodel en protocol zijn opgesteld. Er zijn dus mensen die met een gerust hart weer naar de kerk komen 
en er zijn mensen die vanwege een onrustig hart verkiezen thuis te blijven. 
 
We hebben deze signalen vanuit de gemeente overwogen.  Daarbij willen wij anticiperen op eventuele 
aanscherpende maatregelen in de komende tijd met het oog op een mogelijke tweede Corona golf. Ook al 
komen die aanscherpende maatregelen er niet, dan nog lijkt het ons verstandig om in alle voorzichtigheid een 
stap terug te zetten. We merken in de media dat onze overheid ook voortdurend zoekt naar aanpassing van 
het beleid. En dat is met ons niet anders. We doen graag wat verantwoord is en luisteren zoveel mogelijk naar 
wat in onze gemeente leeft en rondgaat. 
Concreet. We blijven de komende tijd wel zingen, maar in veel gevallen, minder. Minder coupletten, meer 
afwisseling in mannen, vrouwen, coupletten spreken i.p.v. zingen.  Meer responsies vanuit de gemeente in de 
liturgie dan gebruikelijk. Meer inbreng van zanggroepen, solisten, instrumentale muziek etc.   
De eigen predikanten vinden voldoende gelegenheid tot ruggenspraak, horen veel uit de gemeente en zullen 
met de nodige creativiteit hiermee wel uit de voeten kunnen. Gastpredikanten kunnen uit het bovenstaande 
een dusdanige keus maken dat zij in alle vrijheid en zonder zichzelf geweld aan te doen, kunnen voorgaan. 
Samenvattend, er komt dus enige beperking. Dit om gemeenteleden die hierover onrustig zijn, tegemoet te 
komen en hen te laten merken dat wij rekening met hen houden. Dat wij hopen dat ook zij in ontspannen 
sfeer en met vreugde de diensten kunnen beleven. 
 
Weest u er verder van overtuigd dat wij de maatregelen en de berichtgeving van de landelijke kerk over deze 
dingen volgen en zorgvuldig afwegen.  
 
Met een hartelijke groet, 
Uw kerkenraad 
 
GESCHIEDENIS VAN DE GEREFORMEERDE KERK VAN DRIEBERGEN 
De afgelopen weken verschenen op de website GereformeerdeKerken.info in drie delen een (kort) historisch 
overzicht over de geschiedenis van de  voormalige Gereformeerde Kerk te Driebergen-Rijsenburg. Wellicht 
dat gemeenteleden het verhaal graag willen lezen. Daarom geven we hier, met toestemming van de auteur 
G.J. Kok,  de linken naar drie gedeelten.  
https://gereformeerdekerken.info/2020/09/12/de-gereformeerde-kerk-te-driebergen-rijsenburg-1/ 

https://gereformeerdekerken.info/2020/09/15/de-gereformeerde-kerk-te-driebergen-rijsenburg-2/ 
https://gereformeerdekerken.info/2020/09/17/de-gereformeerde-kerk-te-driebergen-rijsenburg-3/ 
 
 
Het nieuwe bijgewerkte protocol Grote Kerk is geplaatst op de eerste pagina van www.wgcatharijne.nl 
De kerkenraad wenst u een goede week! 
 
De volgende Zondagsbrief verschijnt vrijdag 20 september a.s. Berichten voor deze Nieuwsbrief graag voor 
woensdag 23 september sturen naar; nieuwsbriefwgcatharijne@gmail.com 
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