voren stapten, dachten ze dat zij wel meer zouden krijgen. Maar ook zij kregen ieder die
11
ene denarie. Toen ze die in handen hadden, gingen ze bij de landheer hun beklag
12
doen: “Die laatsten hebben één uur gewerkt en u behandelt hen zoals u ons behandelt,
13
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
14
toch ingestemd met het loon van één denarie? Neem dan aan wat je toekomt en ga. Ik
15
wil aan die laatsten nu eenmaal hetzelfde betalen als aan jou. Of mag ik met mijn geld
16
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.’

Liturgie
3 maart 2019

Apostellezing: Romeinen 8: 14-17
Lied: 611: 1, 2 en 3
Verkondiging
Stilte

BELIJDENIS, GEBEDEN EN GAVEN
Geloofsbelijdenis: Lied:344

(staande)

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezongen ‘Onze Vader’:
Lied: 1006
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

Kinderlied: 886 (in Nederlands en Engels)
Collecten

1. Fam. Andropov
2. Voor de kerkdienst

Thema: Slaaf, werknemer of kind van God

Orgelspel
Slotlied: 425 (staande)
Zegen, door de gemeente beantwoord met gezongen 'Amen'

Voorganger:
ds. T. Zoutman
Ouderling van dienst: Elize Scheele
Organist:
Joop Goedbloed

Orgelspel
Na de dienst is er koffie, thee of limonade

Open Hof

Aanvang: 10.00 uur

Gebed van de zondag

VOORBEREIDING

Inleiding op de dienst : Meditatieve tekst Bernard van Clairvaux

Orgelspel

Over slavernij

Welkom en mededelingen

(hierna gaat de gemeente staan)

Moment met de kinderen

In stilte worden de tafelkaarsen aangestoken

De kinderen nemen hun lantaarns mee en gaan naar de kindernevendienst

Bemoediging:

V: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

DE SCHRIFTEN

Drempelgebed:

V: Wij zijn gekomen
om hier samen te vieren
wat ons in de week vaak
zo slecht afgaat: beeld van U te zijn.
G: HEER, LEER ONS
DE RECHTE WEGEN GAAN. AMEN.

Lied: 322: 1, 2 en 3

Aanvangslied: Psalm 62: 1 en 5
Groet:

V: De Heer zij met u.
G: Ook met u zij de Heer.

Lezing OT: Deuteronomium 24: 17 -22
17

U moet de rechten van vreemdelingen en wezen eerbiedigen; van weduwen mag u
18
het overkleed niet in pand nemen. Bedenk dat u zelf slaaf bent geweest in Egypte
totdat de HEER, uw God, u heeft bevrijd. Daarom gebied ik u zo te handelen.
19
Wanneer u bij de graanoogst op de akker een schoof vergeet, mag u niet
teruggaan om die op te halen. Laat hem achter voor de vreemdelingen, weduwen en
20
wezen. De HEER, uw God, zal u erom zegenen in alles wat u onderneemt. En wanneer
u bij de olijvenoogst tegen de takken slaat, mag u achteraf niet nagaan of u wel alles
21
hebt. De rest is voor de vreemdelingen, weduwen en wezen. En wanneer u bij de
wijnoogst druiven plukt, mag u niet alles nog eens nalopen. De rest is voor de
22
vreemdelingen, weduwen en wezen. Bedenk dat u zelf slaaf bent geweest in Egypte.
Daarom gebied ik u zo te handelen.

(gemeente gaat zitten)

Evangelielezing: Matteüs 20: 1-16
Kyrie:

V: Laten we de Heer aanroepen om ontferming voor de nood der
wereld …
Na 'daarom bidden wij' zingt de gemeente telkens:

Gloria: V: Wij prijzen Gods naam, want sterker dan de dood is zijn liefde, en
verder dan onze nood reikt zijn trouw.
Glorialied: 305: 1, 2 en 3

1

20 Het is met het koninkrijk van de hemel als met een landheer die er bij het
2
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
3
wijngaard. Drie uur later trok hij er opnieuw op uit, en toen hij anderen werkloos op het
4
marktplein zag staan, zei hij ook tegen hen: “Gaan jullie ook maar naar de wijngaard, de
5
betaling zal rechtvaardig zijn.” En ze gingen erheen. Rond het middaguur ging hij er
6
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.
7
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
8
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
9
laatsten en eindig met de eersten.” En zij die er vanaf het elfde uur waren, kwamen naar
10
voren en kregen ieder een denarie. En toen zij die als eersten waren gekomen naar
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