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Orgelspel

Welkom en mededelingen 

We zingen 'Komt nu met zang' Psalm 33:1 en 2

Komt nu met zang en roert de snaren,
gij volk, dat leeft van 's Heren recht.
Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen
een lofzang in de mond gelegd.
Word' als nooit tevoren 
door wie Hem behoren
't feestlied ingezet!
Meldt de blijde mare 
bij de klank der snaren,
steekt de loftrompet.

Zingt al wie leeft van Gods genade,
want waarheid is al wat Hij zegt.
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden,
op liefde rust zijn heilig recht.
Die zich openbaarde
overal op aarde,
alles spreekt van Hem.
Heem'len hoog verheven,
vol van blinkend leven
schiep Hij door zijn stem.

Bemoediging en groet

Klein Gloria: Ere zij de Vader en de Zoon 
en de Heilige Geest,
als in de beginne, nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. 
Amen.

We zingen 'Juicht, want Jezus is Heer' ELB - lied 130

refrein Juicht, want Jezus is Heer,
kinderen Sions, verblijdt u ter ere
van Hem, die ons liefheeft.
Hij is verrezen en leeft,
Jezus, de Koning, die mensen
het leven weer geeft.

Liefde bedekt zijn schepping,
de bloemen, de vogels, het gras.
Zou Hij dan jou vergeten
Jezus, die blinden genas, verrees.

refrein

Wees als een boom die vruchtdraagt,
ieder seizoen op zijn tijd.
Drink van het levend water,
Jezus, de bron voor altijd, verrees.

refrein

Wees een boom die vruchtdraagt,
ieder seizoen op zijn tijd.
Drink het levend water,
Jezus, de bron voor altijd, verrees.

refrein



Vaya zingt 'Here God….'

Here God, het lijkt soms of U niet bestaat,
want er is in deze wereld zo veel haat.
Voor vele mensen is het al te laat.
Here God, als je kijkt 
naar het journaal of in de krant,
er is zoveel oorlog om een stukje land.
Dat is toch dom en klopt toch van geen kant?

En als er mensen zijn, 
die voor de vrede durven vechten, God!
Dan moeten zij dat veel te vaak 
met de dood beslechten.

Here God, waar is toch de Liefd' gebleven?
Want wij zijn er toch om dat elkaar te geven.
Here God, wanneer is het moment, 
dat er vrede klinkt als het mooiste instrument?
Here God.

't Is niet goed, 
want geen mens is de bezitter van een land.
Geen mens is de bezitter van het zand.
Geen mens is de bezitter van een plant.
Here God, vertel ons toch waar zit de rem,
zodat wij mensen luist'ren naar Uw stem,
en werken aan een nieuw Jeruzalem.

De klok blijft tikken, 
en ik blijf steeds denken aan U, God!
Het duurt niet meer zo lang 
of het gaat hier totaal kapot.

Here God, waar is toch de Liefd' gebleven?
Want wij zijn er toch om dat elkaar te geven.
Here God, wanneer is het moment, 
dat er vrede klinkt als het mooiste instrument?
Here God.
't Is Uw aard, maak haar nieuw, Here God...

Gebed  

We zingen 'Waar God zijn schreden zet' NLB 723

Waar God de Heer zijn schreden zet 
daar wordt de mens, van dwang gered, 
weer in het licht geheven. 
Als ’s Heren woord weerklinkt met macht 
wordt aan het volk dat Hem verwacht 
de ware troost gegeven. 
Zijn Geest weerstaat de valse schijn 
en schrijft in harten het geheim 
van ’s Vaders grote daden. 
Zo leven wij om Christus’ wil 
te allen tijd gerust en stil 
alleen van zijn genade. 

O Heer, uw onweerstaanbaar woord 
drijft rusteloos de eeuwen voort 
wat mensen ook verzinnen. 
En waar de weg onvindbaar scheen 
mochten wij door geloof alleen 
de tocht opnieuw beginnen. 
Gij hebt de vaderen bevrijd 
en uit het diensthuis uitgeleid 
naar ’t land van melk en honing. 
Hervorm, herschep ook ons geslacht, 
opdat het door de wereldnacht 
de weg vindt naar uw woning.

Leefregel 



We zingen 'Het heil des hemels' NLB 966: 1, 2 en 4 

Het heil des hemels werd ons deel 
alleen door Gods genade. 
Wij werkten en wij wonnen veel,
maar alle winst bleek schade. 
’t Geloof ziet Jezus Christus aan: 
wat Hij deed is genoeg gedaan 
voor al wie leeft op aarde. 

Geen mens kon ooit des Heren wet, 
der mensen maat vervullen; 
toen heeft de Zoon zich ingezet 
om God en onzentwille 
en kwam tot ons, een mens als wij, 
maar zonder zonde, waarlijk vrij, – 
de mens van den beginne. 

Want wie hier leeft op zijn gezag, 
die is voor God rechtvaardig, 
hij vindt zijn handen elke dag 
tot goede werken vaardig; 
als nieuw wordt rond hem het bestaan 
en in hem vangt het voorjaar aan 
van ’s Heren nieuwe aarde.

Gebed om de Heilige Geest 
bij het openen van de Bijbel

Vaya zingt 'Mighty to save'

vertaling Iedereen heeft mededogen nodig, 
een liefde die nooit faalt
Laat genade over mij vallen
Iedereen heeft vergeving nodig
De goedheid van een Redder, de hoop der naties.

refrein Redder, Hij kan de bergen verplaatsen
Mijn God is almachtig te redden,
Hij is almachtig te redden,
Voor eeuwig, voortbrenger van redding
Hij herrees en overwon het graf
Jezus overwon het graf.

Dus neem mij zoals U mij vindt,
Al mijn angsten en mislukkingen,
Vervul mijn leven opnieuw.
Ik geef mijn leven om te volgen,
Alles waar ik in geloof, nu geef ik mij over.

refrein

Schijn Uw licht en laat de wereld zien
We zijn aan het zingen 
voor de glorie van de gerezen Koning Jezus,
Schijn Uw licht en laat de wereld zien
We zijn aan het zingen 
voor de glorie van de gerezen Koning.

refrein

Schijn Uw licht en laat de wereld zien
We zijn aan het zingen 
voor de glorie van de gerezen Koning Jezus.

Van de gerezen Koning almachtig te redden.

Lezing van Matteus 20 vers 1-16  
door Marianne Breederland  

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
overeengekomen was, stuurde hij hen naar zijn wijngaard. Drie uur
later trok hij er opnieuw op uit, en toen hij anderen werkloos op het
marktplein 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 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, dachten 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 behandelt
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 ingestemd 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.

We zingen met Vaya en kinderen 'U bent heilig'

U bent heilig. U bent heilig
U bent machtig, U bent machtig
U bent waardig, U bent waardig
eer en ontzag. eer en ontzag
Ik wil volgen, Ik wil volgen
ik wil luist'ren, ik wil luist'ren
van U houden, van U houden
iedere dag. iedere dag

Ik wil zingen U die Koning bent
en juichen; en de hoogste Heer, 
in aanbidding U de Machtige 
mij buigen. kwam op aarde neer.
U de Heer Als Immanuël, 
aller heren, 'God zal met ons zijn', 
U mijn God als het Lam van God. 
wil ik eren. zo volmaakt en rein.
Ik wil zingen U die leven geeft,
en juichen mij bevrijding bracht
in aanbidding en voor eeuwig leeft
mij buigen U hebt alle macht.
U de Heer U de alfa, omega,
aller heren eens zal ik u zien;
U mijn God U, mijn Meester, Messias
wil ik eren Verlosser en Vriend.

(allen) U bent mij Vredevorst en ik leef alleen voor U.

We zingen het kinderlied van de maand 
'God kent jou vanaf het begin'  

refrein God kent jou vanaf het begin
helemaal van buiten en van binnenin
Hij kent al je vreugde en al je verdriet,
want Hij ziet de dingen 
die een ander niet ziet.

En weet je wat zo mooi is
bij Jezus voel je je vrij
om helemaal jezelf te zijn
want Hij houdt van jou,
ja Hij houdt van jou,
ja Hij houdt van jou en mij.

refrein 2x -  couplet  -  refrein 2x
want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet. (2x)



Onder het naspel wordt het lantaarntje aangestoken en gaan de
kinderen naar de kindernevendienst .

Thema 'Genade voor iedereen'

We zingen 'De eersten zijn de laatsten'    NLB 991 

allen De eersten zijn de laatsten, 
wie nakomt gaat voorop, 
zij moeten zich niet haasten, 
die leven van de hoop. 

mannen God moge ons behoeden, 
wij zien elkander aan, 
de broeder kent de broeder 
als een die voor moet gaan. 

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

mannen Het onderste komt boven, 
de torens vallen om, 
het woord is aan de doven, 
de waarheid aan de droom.

vrouwen Wie later is geboren 
komt eerder aan de tijd, 
wie lager thuisbehoren 
gaan hogerop vrijuit.

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

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

Vaya zingt 'Uw genade is mij genoeg'

Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem
met een kruis op zijn rug en een doornenkroon.
Hoor de menigte schreeuwt en roept: 'Kruisigt Hem!'
Zo gaf God zijn eigen Zoon.

Zie het Lam aan het kruis daar op Golgotha,
als de koning der Joden wordt hij veracht.
Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan
als hij roept: 'Het is volbracht'. 

refrein Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,
dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg.

In het rijk van de dood is Hij neergedaald.
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan.
Maar de steen van het graf is nu weggehaald,
Jezus leeft, Hij is opgestaan.

refrein

En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid,
met ontzag en respect kniel ik voor U neer.
U bent Koning en God tot in eeuwigheid,
U bent Jezus, de hoogste Heer.

refrein Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,
dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg,
uw genade is mij genoeg.



'I will follow Him'

Vertaling Ik zal Hem volgen, waar Hij ook heen gaat.
Ik zal altijd dicht bij Hem zijn, 
niets kan me er van weerhouden. Hij is mijn doel. 
Toen Hij mijn hart aanraakte wist ik het: 
er is geen zee te diep, geen berg te hoog, 
die mij van Zijn liefde kan weerhouden. 
Ik hou van Hem en ik volg Hem, 
waar Hij ook heen gaat 
van nu aan en tot in eeuwigheid.

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst 
en de kleintjes mogen worden opgehaald uit de oppasdienst

 

Dankgebed en voorbeden 

inzameling van de gaven

Vaya zingt 'Zegenlied' Opw. 710

Zegen mij op de weg die ik moet gaan
Zegen mij op de plek waar ik zal staan
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt
O God zegen mij alle dagen lang!

Vader maak mij tot een zegen
Ga mij niet voorbij
Regen op mij met uw Geest Heer
Jezus kom tot mij
Als de Bron van leven
Die ontspringt diep in mij
Breng een stroom van zegen
Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

allen Zegen ons waar we in geloof voor leven
Zegen ons waar we hoop en liefde geven
Zegen om de ander tot zegen te zijn!
O God zegen ons tot in eeuwigheid!

Vader maak ons tot een zegen, 
hier in de woestijn
Wachtend op uw milde regen 
om zelf een bron te zijn
Met een hart vol vrede
zijn wij zegenend nabij
van uw liefde delend
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn 

 Zegen

PROGRAMMA VERDERE STARTZONDAG

Na afloop van de dienst, koffie, thee en fris in zaal 5 
 
Vervolgprogramma Preekbespreking 

Workshops etc.

Barbeque

We sluiten na de barbeque af in de kerk 
met  enkele  liederen en gebed.



We zingen 'Onze Vader' NLB 1006 

Onze Vader in de hemel, 
U staat zorgzaam om ons heen. 
Geef dat alle mensen weten: 
zoals U is er maar één. 

Doe ons telkens weer geloven 
in een wereld zonder pijn, 
in uw rijk dat eens zal komen 
en dat soms te zien kan zijn. 

Help ons samen goed te leven 
en te doen wat U graag wilt. 
Geef ons elke dag te eten 
tot de honger is gestild. 

En vergeef ons wat we fout doen, 
net als wij niet blijven staan 
bij de fouten van een ander, 
maar weer samen verder gaan. 

Help ons om te zien wat goed is 
en wat slecht is, boos of naar. 
Geef dat wij het juiste kiezen, 
dat we goed zijn voor elkaar. 

Onze Vader, wij geloven, 
dat U onze wereld leidt. 
Met uw licht helpt U ons verder. 
Hier en nu en straks. 
Altijd. 
Amen. 
Amen. 

Gebed

We zingen als lied van heenzending 'Ga nu heen'  ELB 270 

Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.
Wat wij hier beleden samen met elkaar.
Aan uw daag'lijks leven, uw gezin, uw werk.
Wilt u daaraan geven, dan bent u Gods Kerk.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.

Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.
Wat wij hier beleden samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis.
Dan is vanaf heden Christus bij u thuis.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.

Heeft u vragen of wilt u graag wat verder praten neem dan 
contact op met ds. Auke Hamstra, tel. 37 48 37 
of stuur een mailtje naar a.hamstra@kerkeninzuidland.nl


