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Welkom en mededelingen
Aansteken van de kaarsen met muziek, die uitmondt in het openingslied:

Openingslied: Psalm 136: 1 t/m 4
1
Loof de Heer, want Hij is goed,
trouw in alles wat Hij doet.
Want zijn goedertierenheid
zal bestaan in eeuwigheid.
3
Loof Hem die de hemel schiep,
zijn verstand is grondloos diep.
Hij bereidde zee en land.
Eeuwig houdt zijn liefde stand.

2
Geef de God der goden eer,
jubel voor der heren Heer.
Hij doet wonderen, Hij alleen
trouw door alle tijden heen.
4
Zon en maan en sterren gaan
koninklijk hun vaste baan.
God regeert bij dag en nacht,
zijn genade blijft van kracht.

Bemoediging en groet
Drempelgebed
Zingen: lied 8b: 1 t/m 5
1
(zangers)
Zie de zon, zie de maan,
zie de sterren in hun baan,
sterren ontelbaar, overal vandaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

3 (zangers)
Ruik een bloem, ruik een vrucht,
ruik de geuren in de lucht,
geuren ontelbaar zweven af en aan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

4 (gemeente)
Voel je hart, voel je huid,
voel je adem als je fluit.
Mensen ontelbaar, overal vandaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

5 (zangers)
Zie ik de zon, de sterren en de maan,
wat een wonder dat ik mag bestaan!
(allen)
Heer, hoe heerlijk is uw naam!
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

Leefregel
Zingen: lied 286: 1 t/m 3
1
(zangers)
Waar de mensen dwalen in het donker,
draai je om en zie het nieuwe licht,
zie het licht dat God ons gaf in Jezus,
zie de mens die ieder mens verlicht.
Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overwint de nacht,
zoek je weg niet langer in het duister,
keer je om en zie Gods nieuwe dag.

2
Waar de mensen lijden onder onrecht
in een wereld die geen vrede vindt,
heb vertrouwen, draag het kruis met blijdschap,
er is licht dat alles overwint.
Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overwint de nacht,
zoek je weg niet langer in het duister,
keer je om en zie Gods nieuwe dag.

3
Steek een kaars aan tegen al het duister,
als een teken in een bange tijd,
dat ons leven niet in wanhoop eindigt
dat de vrede sterker is dan strijd.
Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overwint de nacht,
zoek je weg niet langer in het duister,
keer je om en zie Gods nieuwe dag.

Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing: Matteüs 20: 1 t/m 16
1

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 op‐
nieuw 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 tevo‐
ren. 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 wijn‐
gaard.” 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 eer‐
sten.” 9En zij die er vanaf het elfde uur waren, kwamen naar voren en kregen ieder een dena‐
rie. 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 volgehou‐
den.” 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 806: 1 t/m 3:
1 (zangers)
Zomaar te gaan met een stok in je hand,
zonder te weten
wat je zult eten.
Zomaar te gaan met stok in je hand
Eindeloos ver is ’t beloofde land

3. Zomaar te gaan, met zijn woord als bewijs,
altijd maar lopen,
altijd maar hopen.
Zomaar te gaan met zijn woord als bewijs;
straks wonen wij in een paradijs.

Overdenking
Muzikaal meditatief moment
Gebeden
Viering van het Heilig Avondmaal
v:
a:
v:
a:
v:
a:

de Heer zal bij u zijn
de Heer zal u bewaren
verheft uw hart
wij zijn met ons hart bij de Heer
wij brengen dank aan de Heer, onze God
Hij is onze dankbaarheid waardig.

v: U zegenen wij, Eeuwige, om de genezing van ons leven, om de liefde ons gegeven, om de
morgen ons toegesproken. Hoe vaak zijt Gij voor mensen geweest, een licht, een vuur, een spoor,
en wanneer wij U ontbreken en uw naam onder ons is zoekgeraakt, dan zijt Gij daar als een lied dat
niet verstomt en met allen die ons hebben voorgezongen, durven ook wij opnieuw onze stem te
verheffen:

Zingen: lied 405: 4
Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die één in wezen zijt.
v: Gezegend zijt Gij God onze Vader … Amen.

Samen bidden we het Onze Vader

Tijdens het delen van brood en wijn, zingen wij lied 568 a:
Dankgebed

Slotlied: lied 419: 1 t/m 3
2
Wonen overal even thuis
handel en wandel en huis na huis
loven en bieden op waarheid en waan
wagen en winnen en verder gaan –
mensen veel geluk.

Zegen
Orgelspel

3
Wonen overal bijna thuis
aarde mijn hemel mijn vaders huis
stijgende sterren de lach van de maan
mensen die dromend een stem verstaan –
mensen veel geluk.

Na de dienst is er koffie of thee

Collecte schalen staan bij de uitgang
De 1e collecte is voor het ZWO project Open Doors
Uw collecte bijdrage kunt u overmaken op:
Banknr: NL20 RABO 0359 5059 45
De 2e collecte is bestemd voor de Kerk
Banknr: NL54 RABO 0373 7293 16

***

Bloemen
De bloemen zullen als teken van meeleven gebracht worden bij:
Mevr. A. Rienstra

***

Uit de gemeente
In de afgelopen periode zijn overleden:
Marieke Abma, op de leeftijd van 83 jaar
Martje Lugina Anje (Map) de Boer‐Munk, op de leeftijd van 91 jaar
Minke de Groot‐Korfmaker, op de leeftijd van 86 jaar
Ineke (Ien) Boltjes‐Alberts, op de leeftijd van 82 jaar

***

