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Welkom   

 
 

Beginlied    Wees hier aanwezig LB295 / GvL647 

t: Huub Oosterhuis / m: Tom Löwenthal 

Koor: Wees hier aanwezig, woord ons gegeven.  
Dat ik U horen mag met hart en ziel. 
 

 Wek uw kracht en kom ons bevrijden. (2x) 
 

 Woord ons gegeven, God in ons midden, 
toekomst van vrede, wees hier aanwezig. 
Uw wil geschiede, uw koninkrijk kome. 
Zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen. 
 

 Wek uw kracht en kom ons bevrijden. (2x) 
 

 Dat wij niet leven, gevangen in leegte. 
Dat wij niet vallen terug in het stof. 
Zend uw geest, dat wij worden herschapen. 
 

 Wek uw kracht en kom ons bevrijden. (2x) 
 

 Dat wij U horen, dat wij U leven, 
mensen voor mensen, alles voor allen. 
Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede. 
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
 

 Wek uw kracht en kom ons bevrijden. (2x) 
 

 Wees hier aanzewig, woord ons gegeven.  
Dat ik U horen mag met hart en ziel. 
 

 Wek uw kracht en kom ons bevrijden. (2x) 
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Bemoediging    Onze hulp LB 291c / GvL 103-I 

t: Psalm 124, 8; psalm 103, 13 en 17 / m: Bernard Huijbers 

Voorz: Onze hulp is in de naam van de Heer, 
 die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 Hij is voor ons een barmhartige Vader 
 en tot in eeuwigheid duurt zijn trouw. 
 

Koor: Onze hulp is de naam van de Heer, 
 en tot in eeuwigheid duurt zijn trouw. 
 
Groet  

 
Vredeswens  

 
Gebed om vergeving   

In het gebed bidden wij: 
V: Heer, ontferm U over ons.  
A: Heer, ontferm U over ons. 
 
V: Christus, ontferm U over ons.  
A: Christus, ontferm U over ons. 
 
V: Heer, ontferm U over ons.  
A: Heer, ontferm U over ons. 
 
 

Gebed om de noden van de wereld   
 

 
 
Loflied    Een lied naar psalm 103   

t: Margreet Spoelstra; m: Jos Lamboo 

Koor: Groot maken wil ik Jou 
en je naam zegenen 
Je was er, Je bent er 
en Je zult er altijd zijn. 
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Openingsgebed  

 
Lezing  -  Jesaja 55, 6 - 9  

Zoek de HEER nu hij zich laat vinden, roep hem terwijl hij nabij is. 
Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten, laat de onrecht-
vaardige zijn snode plannen herzien. Laat hij terugkeren naar de 
HEER, die zich over hem zal ontfermen; laat hij terugkeren naar 
onze God, die hem ruimhartig zal vergeven. Mijn plannen zijn niet 
jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen - spreekt de 
HEER. Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan 
mijn wegen jullie wegen te boven, en mijn plannen jullie plannen. 
 

 Woord van de Heer. 
Allen: Wij danken God. 
 
 
Antwoordpsalm    Psalm 82 

 

Koor: God staat in 't midden van de goden, 
Hij heeft hen tot gericht ontboden: 
Gij machten die het onrecht stijft, 
bevoorrecht al wie kwaad bedrijft, 
hoort: gij moest wezen en geringen 
beschermen in hun rechtsgedingen, 
gij moest wat arm is en veracht 
vrijmaken uit der bozen macht. 
 
Sta op, o God, en richt de aarde, 
Gij geeft aan alles recht en waarde; 
wat zich verheft als god en heer, 
bestraf het en breng vrede weer. 
Van U zijn immers alle volken, 
breek met uw lichtglans door de wolken 
en straal voor ons in majesteit, 
Gij Zon van de Gerechtigheid! 
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Evangelielezing  -  Mattheüs 20, 1 – 16  (allen staan) 

Het is met het koninkrijk van de hemel als met een landheer die er 
bij het ochtendgloren op uittrok 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.’ 
 

 Woord van de Heer. 
Allen: Wij danken God. 
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Zang    Duurzame vrijheid  

t: Hans Reinold / m: Andre van de Lagemaat 

Koor: De vrijheid is een kostbaar pand  
voor ieder volk, voor ieder land;  
maar hoe verhoudt mijn vrijheidswens 
zich tot die van mijn medemens?  
 
Hoe kan er ruimte zijn voor jou én mij?  
Hoe komt een mens van 'ik' naar ‘wij’?  
Hoe kan de vrijheid duurzaam zijn,  
als je niet sámen vrij kunt zijn?  
 
Wat ware vrijheid nodig heeft, 
is de erkenning dat je leeft  
dankzij het wonder, dat je voelt  
in wat uit liefde wordt bedoeld.  
 
En deze liefde leeft in iedereen,  
zij maakt je vrij, zij maakt ons één.  
Als zij zich toont uit jou en mij,  
dan kan er duurzaam vrijheid zijn.  
 
Het lijkt een tegenstrijdigheid,  
zo'n vrijheid in verbondenheid,  
maar wie de brug steeds weer kan slaan,  
die zal zijn weg in vrijheid gaan.  

 
 
Overweging   
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Woorden van geloof   (allen staan) 

Allen: Ik geloof in God die onze Vader is. 
Hij is de hartslag van ons bestaan,  
stem en stilte, geven en ontvangen.  
Hij heeft de wereld aan onze handen toevertrouwd.  
 

Ik geloof in Jezus, Gods mensgeworden Zoon.  
Hij heeft ons voorgeleefd wat liefde kan,  
hoop en vreugde, sterven en verrijzen.  
Hij blijft aanwezig in woord en lichaam tot Hij komt.  

 

Ik geloof in de Geest die ons tot liefde roept.  
Hij schenkt ons aan elkaar als licht en troost,  
brood en vrede, danken en vergeven.  
Hij roept ons samen in de gemeenschap van de kerk. 

 

 
Gebed   Geef vrede, Heer, geef vrede Lied 1010 

t: J. Nooter / m: Een devoot ende profitelyck boecxken 1539 

Koor: Geef vrede, Heer, geef vrede,  
de wereld wilslechts strijd. 
Al wordt het recht beleden, 
de sterkste wint het pleit. 
Het onrecht heerst op aarde, 
de leugen triomfeert, 
ontluistert elke waarde, 
o red ons, sterke Heer. 
 

Koor: Geef vrede, Heer, geef vrede,  
de aarde wacht zo lang,  
er wordt zo veel geleden, 
de mensen zijn zo bang,  
de toekomst is zo duister  
en ons geloof zo klein;  
o Jezus Christus, luister  
en laat ons niet alleen!  
 



9 

(gebeden) 
Allen: Geef vrede, Heer, geef vrede,  

bekeer ons felle hart. 
Deel ons uw liefde mede,  
die onze boosheid tart,  
die onze mond leert spreken 
en onze handen leidt.  
Maak ons een levend teken: 
uw vrede wint de strijd! 

 
 
Voorbeden  

Elke voorbede wordt afgesloten met: 
 

V: Laten wij bidden: 
Allen: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 

 
Onze Vader  

A: Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd.  
Uw koninkrijk kome.  
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons heden ons dagelijks brood.  
En vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.  
En leid ons niet in verzoeking,  
maar verlos ons van de boze.  
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 

 
 
Mededelingen  
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Slotlied    De Geest van God waait als een wind LB 691/GvL586 

t: M. Koijck-de Bruijne / m: G. Voorhoeve 

Koor: De Geest van God waait als een wind  
op vleugels van de vrede, 
als adem  die ons leven doet, 
deelt ons een onrust mede 
die soms als storm durft op te staan, 
geweld en kwaad durft tegengaan, 
een koele bries die zuivert. 
 
De Geest van God is als een vuur, 
als vlammen felbewogen, 
verterend wat aan onrecht leeft, 
een gloed vol mededogen. 
Een vonk van hoop in onze nacht, 
een wenkend licht dat op ons wacht, 
een warmt'in hart en ogen. 
 
In stilte werkt de Geest van God, 
stuwt voort met zachte krachten, 
een wijze moeder die ons hoedt, 
een bron van goede machten. 
Zij geeft ons moed om door te gaan, 
doet mensen weer elkaar verstaan, 
omgeeft ons als een mantel. 

 
 
Zending  

 
 
Zegenbede   

 
 
Pianospel     

 



 

  



 

 
 


