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Welkom door ouderling van dienst 

Openingslied: lied 276: 1 en 2  (gemeente gaat staan) 

1. Zomaar een dak boven wat hoofden, 

deur die naar stilte open staat.  

Muren van huid, ramen als ogen, 

speurend naar hoop en dageraad.  

Huis dat een levend lichaam wordt  

als wij er binnen gaan  

om recht voor God te staan.  

 

2. Woorden van ver, vallende sterren, 

vonken verleden hier gezaaid.  

Namen voor Hem, dromen, signalen  

diep uit de wereld aangewaaid.  

Monden van aarde horen en zien,  

onthouden, spreken voort  

Gods vrij en lichtend woord. 

 

Bemoediging en groet 

Voorganger:  Onze hulp is de Naam van de Heer 
Allen:              die hemel en aarde gemaakt heeft 
Voorganger:  die trouw is, altijd 
                        En niet loslaat het werk van zijn handen 
Allen:           Amen  
 
Voorganger: Gegroet, jij, jij, u, die om vrede komt en recht, 

         gegroet 
         In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest 

Allen:          Amen 

Meteen aansluitend staande:  Lied 195   (gemeente gaat zitten) 

Ere zij de Vader en de Zoon 

en de heilige Geest, 

als in den beginne, 

nu en immer 

en van eeuwigheid tot eeuwigheid. 

Amen. 

 

Gebed om ontferming 

Loflied voor God: Psalm 84: 1, 3 en 6 

1. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 

het huis waar Gij uw naam en eer 

hebt laten wonen bij de mensen. 

Hoe brand ik van verlangen om 

te komen in uw heiligdom. 

Wat zou mijn hart nog liever wensen 

dan dat het juichend U ontmoet 

die leven zijt en leven doet. 



 

3. Welzalig die uit uw kracht leeft, 

die naar uw tempel zich begeeft, 

zijn hart wijst hem de rechte wegen. 

Zij trekken op van overal 

en, gaat het door het dorre dal, 

dan valt op hen een milde regen. 

Ja, in het hart van de woestijn 

ontspringt een heldere fontein. 

 

6. Want God onze Heer die ons mild 

bestraalt als zon, beschermt als schild, 

zal in genade ons verhogen. 

Zijn hand onthoudt het goede niet 

aan wie oprecht Hem hulde biedt 

en eerlijk wandelt voor zijn ogen. 

Heer, die het al in handen houdt, 

welzalig die op U vertrouwt. 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

Lezing: Mattheus 20: 1 – 16 

Het 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.” 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?” 16Zo zullen de laatsten de eersten zijn en 

de eersten de laatsten 

Zingen: lied 991: 1, 2, 5 en 7 

1. De eersten zijn de laatsten, 

wie nakomt gaat voorop, 

zij moeten zich niet haasten, 

die leven van de hoop. 

 

 



2. God moge ons behoeden, 

wij zien elkander aan, 

de broeder kent de broeder 

als een die voor moet gaan. 

 

5. Wie later is geboren 

komt eerder aan de tijd, 

wie lager thuisbehoren 

gaan hogerop vrijuit. 

 

7. Veracht dan niet de kleinen 

en die verloren zijn, 

want God noemt hen de zijnen 

die laatgeboren zijn. 

 

Overdenking 

Zingen: lied 992 

1. Wat vraagt de Heer nog meer van ons 

dan dat wij recht doen 

en trouw zijn 

en wandelen op zijn weg? 

 

2. Wat vraagt de aarde meer van ons 

dan dat wij dienen 

en hoeden 

als mensen naar Gods beeld? 

 

3. Wat vragen mensen meer van ons 

dan dat wij breken 

en delen 

als ons is voorgedaan? 

 

4. Het is de Geest die ons beweegt 

dat wij Gods wil doen 

en omzien 

naar alles wat er leeft. 

 

Luisterlied: ‘Stood up for love’   

Gebeden 

Slotlied: Zegenlied we zingen elkaar de zegen toe. 

1e x solo: 2e allen 

 

 


