




















Lied 210 : 1, 2, 3, 4. 



Lied 210 : 1. 2, 3, 4. 



Lied 210 : 1, 2, 3, 4, 



Lied 210 : 1, 2. 3, 4, 



Lied 210 : 1, 2, 3, 4, 



Lied 210 : 1, 2, 3. 4, 



Lied 210 : 1, 2, 3, 4, 



Lied 210 : 1, 2, 3, 4. * 





Bemoediging: 

voorganger: 

 Onze hulp is in de naam van de HEER. 

gemeente:  

 Hemel en aarde heeft Hij gemaakt. 

voorganger: 

 Altijd blijft Hij trouw. 

gemeente:  

 Nooit laat hij los.  

* 





Staande: Lied 833 : 1, 2, 3. (Grenzeloos) 



Staande: Lied 833 : 1, 2. 3. (allen) 



Staande: Lied 833 : 1, 2, 3. (allen) * 





Lied 301f. (Grenzeloos / Allen)  * 





Grenzeloos zingt: ‘Herr, deine Güte’ 

 
Herr, deine Güte reicht so weit  

der Himmel ist, 
und deine Wahrheit so weit  

die Wolken gehn. 
Halleluja! 

Heer, uw goedheid reikt hemelhoog, 

En uw waarheid reikt tot waar de wolken gaan. 

Halleluja! 

* 





Lied 67a : refrein (Allen) 



(Grenzeloos) Lied 67a : 1. 2, 3, 4.  



Lied 67a : refrein (Allen) 



(Grenzeloos) Lied 67 : 1, 2. 3, 4. 



Lied 67a : refrein (Allen) 



(Grenzeloos) Lied 67 : 1, 2, 3. 4. 



Lied 67a : refrein (Allen) 



(Grenzeloos) Lied 67 : 1, 2, 3, 4. 



Lied 67a : refrein (Allen) * 





(Grenzeloos) Lied 333 : 1.  



(Allen) Lied 333 : 1.  * 





Lezing: Jesaja 27 : 2 t/m 6. 

Hoop voor Israël 
2  Op die dag  

zal men de prachtige wijngaard bezingen. 
3  Ik, de HEER,  

houd de wacht over mijn wijngaard, 
steeds opnieuw bevloei ik hem. 
Dag en nacht zal ik de wacht houden, 
zodat niemand hem kan schaden; 



Lezing: Jesaja 27 : 2 t/m 6. 
 

4  ik koester mijn woede niet. 
Maar zou ik dorens en distels dulden? 
Strijdbaar ga ik eropaf, 
al dat onkruid steek ik in brand – 

5  tenzij men mijn bescherming zoekt 
en vrede met mij sluit, 
ja, vrede sluit met mij. 

 

 
  



Lezing: Jesaja 27 : 2 t/m 6. 
 

 

6  De tijd zal komen 
dat Jakob zal wortelen, 
dat Israël zal uitbotten en bloeien. 
En de vruchten van zijn oogst 
zullen de hele aardbodem bedekken. 

 

 
  

* 





Lied 85 : 3, 



Lied 85 : 3. * 





Lezing: Matteüs 20 : 1 t/m 16. 

20 
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.  

2  Nadat hij met de arbeiders een dagloon 
van een denarie overeengekomen was, 
stuurde hij hen naar zijn wijngaard. 



Lezing: Matteüs 20 : 1 t/m 16. 
3  Drie uur later trok hij er opnieuw op uit, 

en toen hij anderen werkloos op het 
marktplein zag staan,  

4  zei hij ook tegen hen:  
“Gaan jullie ook maar naar de wijngaard, 
de betaling zal rechtvaardig zijn.” 

5  En ze gingen erheen.   

 
  



Lezing: Matteüs 20 : 1 t/m 16. 

   Rond het middaguur  
ging hij er nogmaals op uit,  
en drie uur later weer,  
en handelde als tevoren.  

6  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?”  

 
  



Lezing: Matteüs 20 : 1 t/m 16. 
7  “Niemand wilde ons in dienst nemen,” 

antwoordden ze. Hij zei hun:  
“Gaan jullie ook maar naar de wijngaard.”  

8  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.”   

 
  



Lezing: Matteüs 20 : 1 t/m 16. 
9  En 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:   

 



Lezing: Matteüs 20 : 1 t/m 16. 
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?  



Lezing: Matteüs 20 : 1 t/m 16. 
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.’ 
 
  

* 





(Grenzeloos) Lied 991 : 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 



(Gemeente) Lied 991 : 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8.  



(Grenzeloos) Lied 991 : 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8.  



(Gemeente) Lied 991 : 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8.  



(Grenzeloos) Lied 991 : 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8.  



(Gemeente) Lied 991 : 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8.  



(Allen) Lied 991 : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8.  



(Allen) Lied 991 : 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8. * 





Staande: Geloofsbelijdenis: lied 340b 



Staande: Geloofsbelijdenis: lied 340b 



Staande: Geloofsbelijdenis: lied 340b 



Staande: Geloofsbelijdenis: lied 340b 



Staande: Geloofsbelijdenis: lied 340b 



Staande: Geloofsbelijdenis: lied 340b * 





Zegenbede: 

voorganger: 

God, onze hemelse Vader,  

die je tot dit ambtswerk heeft geroepen,  

geve je de genade  

om hierin ook voortaan trouw  

en vruchtbaar werkzaam te zijn. 

gemeente:  

 Amen. 

* 





Verwelkoming: 

voorganger: 

Gemeente, 

Zie jullie nieuwe ambtdrager. 

Willen jullie hem in jullie midden ontvangen, 

dragen in jullie gebeden 

en hooghouden in zijn ambt? 

gemeente:  

 Ja, van harte! 

* 





Staande: Lied 416 : 1. 2. 



Staande: Lied 416 : 1, 2. * 
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Staande: Slotlied 362 : 1, 2. 



Staande: Slotlied 362 : 1. 2. 



Staande: Slotlied 362 : 1, 2, 



Staande: Slotlied 362 : 1, 2. 





Grenzeloos zingt: ‘Vrede wens ik je toe’ 

Vrede wens ik je toe, 
liefde wens ik je toe. 
Moge God je behoeden, 
leef met zijn liefde, 
Vrede wens ik je toe. 

Zegen wens ik je toe, 
aandacht wens ik je toe, 

dat er mensen zijn 
met wie je kunt delen. 

Zegen wens ik je toe 

* 








