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VOORBEREIDING 
 

 
welkom en afkondigingen (ouderling van dienst) 
 
intochtslied (gemeente gaat staan): psalm 108 vers 1 
 
moment van stilte 
 
bemoediging 
v. Onze hulp is in de Naam van de Heer  
g. die hemel en aarde gemaakt heeft. 
v. die trouw houdt tot in eeuwigheid, 
   en niet laat varen de werken van zijn handen. 
g. Amen. 
 
(gemeente gaat zitten) 
 
Smeekgebed 
 
glorialied : 150 a 
 
gebed van de zondag of gebed om de Heilige Geest 
 
kindermoment 
De kinderen zijn gewend dat ze op de eerste rij mogen gaan zitten. Er staat een krukje voor in de kerk 
die u kunt gebruiken om op gelijke hoogte met de kinderen een gesprekje te hebben. Hierna wordt 
de kaars van de kinderkerk aan de paarskaars aangestoken en wordt het vertreklied gezongen. 
 

 

DIENST VAN HET WOORD 
 

 
groet 
v. De Heer zij met u! 
g. Ook met u zij de Heer. 
 
schriftlezing : Mattheus 19,27- 20,8 
 
lied: Die vroeg zijn… tekst W. Barnard, melodie lied 968 
 
Die vroeg zijn aangeworven van die wordt veel gevraagd: 
zij zwoegen van de morgen tot midden in de nacht. 
Die later zijn gekomen die krijgen veel te veel; 
zij vragen met de vromen gelijk te zijn bedeeld. 
 
De werkers van het elfde, het late avonduur 
die krijgen toch hetzelfde als elke pionier: 
die later zijn gekomen die krijgen evenveel 
de vader en de zonen: allen eenzelfde deel. 



 
Schriftlezing (vervolg)  Mattheus 20,9-16 
 
Zingen( vervolg lied W. Barnard) 
 
Wij hebben lang gezwegen, wij vragen uit één  mond 
geef ons het loon des leven, geef ons het volle pond. 
Die later zijn gekomen die geeft Hij evenveel 
die slaven en die sloven ieder een zelfde deel. 
 
De alleroudste vader, de allerjongste zoon 
zij krijgen Gods genade dat is het volle loon. 
Die later zijn gekomen die krijgen evenveel. 
Genade zal hun lonen gelijk te zijn bedeeld. 
 
verkondiging 
 
meditatief orgelspel 
 
lied: 991, 1.2.3.6.& 7 

 

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN 
 

 
dankgebed, voorbeden,  
stil gebed, Onze Vader 
 
collectes  
(kinderen komen terug uit de kinderkerk / kinderen in de crèche kunnen opgehaald worden) 

 
Slotlied: lied 422, 1.2.& 3 
(gemeente gaat staan) 
 
v. wegzending en zegen 
g. Amen (gezongen) 

 
 

 


