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WAT WIL JE NOG MEER!?
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VOORBEREIDING

Muziek
Welkom door de ouderling van dienst 
(kaarsen worden aangestoken)

Aanvangslied: LB 212: 1, 2, 3 en 4

1 Laten wij zingend deze dag beginnen!
Geven wij stem aan onze diepe vreugde,
omdat wij dankbaar ons in God verheugen. Zing Halleluja!

2 Hij die het leven aan ons heeft gegeven,
ons deze nacht omgaf met goede zorgen,
roept ons nu vrolijk naar een nieuwe morgen. Zing Halleluja!

3 Het is zijn zegen dat wij ons bewegen,
dat hart en ziel van vreugde kunnen springen,
met lijf en leden wij hem dank toezingen. Zing Halleluja!

4 Bron van het goede, die ons zo behoedde,
blijf elke nacht en dag, zo lang wij leven,
ons met uw liefdevolle trouw omgeven. Zing Halleluja!

Stilte

Bemoediging en groet
V Onze hulp is in de Naam van de Heer, 

die hemel en aarde gemaakt heeft,
die trouw is tot in eeuwigheid 
en niet, nooit loslaat het werk van zijn handen.
Ja, zijn liefde kent geen grenzen, 
voor ons allemaal is hij goed en genadig tot in eeuwigheid.

A Amen.

Inleiding



2

Kyriegebed met gezongen kyrie: LB 301k

Glorialied: LB 136: 1, 12 en 13

1 Loof de Heer, want Hij is goed, trouw in alles wat Hij doet.
Want zijn goedertierenheid zal bestaan in eeuwigheid.

12 Loof de Heer, die al wat leeft dagelijks zijn spijze geeft,
die ons laaft en die ons voedt. Eeuwig is Hij trouw en goed.

13 Aan de God des hemels zij eer en dank en heerschappij,
want zijn goedertierenheid zal bestaan in eeuwigheid.

SCHRIFT

Gebed

Evangelielezing: Matteüs 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. Nadat hij met de arbeiders een dagloon van een denarie over-
eengekomen was, stuurde hij hen naar zijn wijngaard. Drie uur later
trok hij er opnieuw op uit, en toen hij anderen werkloos op het markt-
plein zag staan, zei hij ook tegen hen: ‘Gaan jullie ook maar naar de
wijngaard, de betaling zal rechtvaardig zijn.’ En ze gingen erheen.
Rond het middaguur ging hij er nogmaals op uit, en drie uur later
weer, en handelde als tevoren. Toen hij tegen het elfde uur van de dag
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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?’
‘Niemand wilde ons in dienst nemen,’ antwoordden ze. Hij zei hun:
‘Gaan jullie ook maar naar de wijngaard.’
Toen 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.’ En zij die er vanaf
het elfde uur waren, kwamen naar voren en kregen ieder een denarie.
En toen zij die als eersten waren gekomen naar voren stapten, dach-
ten ze dat zij wel meer zouden krijgen. Maar ook zij kregen ieder die
ene denarie. Toen ze die in handen hadden, gingen ze bij de landheer
hun beklag doen: ‘Die laatsten hebben één uur gewerkt en u behan-
delt hen zoals u ons behandelt, terwijl wij het onder de brandende zon
de hele dag hebben volgehouden.’ Hij gaf een van hen ten antwoord:
‘Beste man, ik behandel je toch niet onrechtvaardig? Je hebt toch in-
gestemd met het loon van één denarie? Neem dan aan wat je toekomt
en ga. Ik wil aan die laatsten nu eenmaal hetzelfde betalen als aan
jou. Of mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil? Zet het kwaad bloed
dat ik goed ben?’ Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de
laatsten.

Lied: LB 991

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.

3 Zo staat het voorgeschreven,
zo is het steeds voorzegd,
wie achter is gebleven
krijgt eerstgeboorterecht.

4 Het onderste komt boven,
de torens vallen om,
het woord is aan de doven,
de waarheid aan de droom.
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5 Wie later is geboren
komt eerder aan de tijd,
wie lager thuisbehoren
gaan hogerop vrijuit.

6 Zo hoog zijn Gods gedachten,
zij gaan de tijden door,
wie voor was blijft ten achter,
wie achterbleef gaat voor.

7 Veracht dan niet de kleinen
en die verloren zijn,
want God noemt hen de zijnen
die laatgeboren zijn.

8 De eersten zijn de laatsten,
wie nakomt gaat voorop!
Kies dan de goede plaatsen
en geef uw hart aan God.

Overdenking

Muziek 

Lied: LB 23c

1 Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij,
wijst mij een groene streek;
daar rust ik aan een stille stroom
en niets dat mij ontbreekt.

2 Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht,
doet mij zijn wegen gaan,
de paden van gerechtigheid,
ter ere van zijn naam.

3 Al moet ik door het doodsravijn,
U gaat steeds aan mijn zij.
Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf,
geeft steun en veiligheid.

4 Terwijl de vijand toe moet zien,
maakt U mijn tafel klaar.
U vult mijn beker, zalft mijn hoofd
en redt mij in gevaar.
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5 Uw trouw en goedheid volgen mij,
uw liefde, dag aan dag;
en wonen zal ik in Gods huis,
zo lang ik leven mag.

Voorstellen en zegening van de nieuwe organist

Gebeden

TAFEL
Nodiging
V Als teken van zijn liefde....
V De Heer zij met u.

A Zijn Geest in ons midden.

Lofzegging
V Verheft uw harten tot God en laat ons de Heer, onze God, dank-

zeggen want Hij verdient onze dank. (...) Daarom stemmen wij af op
het lied van alle hemelse machten, als wij ons voegen in het koor
van allen die uw Naam belijden en uw beloften bezingen: 

Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig, 
vroeg in de morgen worde U ons lied gewijd.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
Drievuldig God, die één in wezen zijt. (LB 405: 1)

Tafelgebed
V Ja, gezegend is Jezus, die met zijn komst ons leven met uw Naam

heeft verbonden en met al wat daarin besloten ligt aan mededogen,
liefde en genade; (...) Deze beker is het nieuwe verbond in mijn
bloed; doet dit, zo dikwijls ge die drinkt, tot mijn gedachtenis!

A Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

V Zend nu, bidden wij, uw heilige Geest over dit brood, over deze
wijn, en over ons die deze tekenen ontvangen om daarin onszelf
aan U op te dragen. (...) door Hem en met Hem en in Hem, Jezus
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Christus, onze Heer, die ons bijeen zal brengen in uw Rijk waar wij

om bidden met de woorden: Onze Vader...

Woorden voorafgaande aan het delen

De viering van de maaltijd

Dankgebed

Slotlied: LB 361: 1, 2, 3, 4 en 5

1 Er heeft een stem gesproken, de Heer was daar!
Antwoord Hem vastbesloten, sta voor Hem klaar.

2 Behoud het woord, de gaven, met wakk’re zin;
volhard uw taak te dragen en leef daarin!

3 Hebt Gij uw knecht genodigd? Wie ben ik, Heer?
Roekeloos, kleingelovig, zwak en niets meer.

4 Het woord, van God gegeven, brengt ommekeer,
het voedt ons in het leven, is vol verweer.

5 Leer ons eenvoudig leven, niet afgeleid.
Wie zich aan Hem wil geven, sta steeds bereid.

Wegzending en zegen



een gebed van Jurjen Beumer:

Ooit geroepen, gehoorzaam gegaan
heen en weer geslingerd
tussen weten en vergeten,
tussen ja, misschien, of nee.
Uw gezicht dat dan verdwijnt,
kaal staan we dan, naakt, koud,
bibberend en eenzaam.

Verberg uw gelaat niet voor ons,
wees bij uw dienstvolk,
arbeiders en arbeidsters in uw wijngaard.
Delf in ons op die eerste roeping,
die eerste hartstocht, die stille stem.
U was het toch zelf die ons riep
en roept, en roept…

Geef ons uw meest Nabije,
uw geliefde Kind, dienaar van vrede,
bezitter van harten.
Zielsgelukkig laat U
deze Gezalfde in ons wonen ,
kern van ons bestaan.
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