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Welkom en mededelingen 
 
Wij zingen Opwekking 331: 
Breng dank aan de Eeuwige, 
breng dank aan de Heilige, 
breng dank aan onze Vader 
die ons Jezus zond. 
Breng dank aan de Eeuwige, 
breng dank aan de Heilige, 
breng dank aan onze Vader 
die ons Jezus zond. 

Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk, 
zegt de arme: ik ben rijk, 
om wat de Here heeft gedaan voor ons. 
Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk, 
zegt de arme: ik ben rijk, 
om wat de Here heeft gedaan voor ons. 
Breng dank. 

 
Wij belijden onze afhankelijkheid 
 
God groet ons 
 
Wij zingen Liedboek lied 320 vers 1 en 3 
Zingt een nieuw lied voor God de Here 
en weest van harte zeer verblijd. 
God wil alhier met ons verkeren, 
hier wordt een huis voor Hem bereid. 
Hij heeft de hand 
en het verstand 
gezegend voor het werk, 
de bouw van Christus' kerk. 
 

God wil aan ons telkens weer tonen 
dat Hij genadig is en trouw. 
Dat Hij met ons samen wil wonen, 
geeft ons de moed voor dit gebouw. 
maar niet met steen 
en hout alleen 
is 't grote werk gedaan. 
't Zal om onszelve gaan. 

Het goede leven van God 
 
Wij zingen Psalm 25 vers 2 en 4 (NB) 
HERE, maak mij uwe wegen 
door uw Woord en Geest bekend; 
leer mij, hoe die zijn gelegen 
en waarheen G'uw treden wendt; 
leid mij in uw rechte leer, 
laat mij trouw uw wet betrachten, 
want Gij zijt mijn heil, o Heer, 
'k blijf U al den dag verwachten. 
 

God is goed, Hij is waarachtig 
en gaat zijn getrouwen voor, 
brengt, aan zijn verbond gedachtig, 
zondaars in het rechte spoor. 
Hij zal leiden 't zacht gemoed 
in het effen recht des HEREN: 
wie Hem needrig valt te voet, 
zal van Hem zijn wegen leren. 

Wij bidden om de nabijheid en hulp van God 
 



God spreekt: Matteus 20: 1 – 16 
1 Want het Koninkrijk der hemelen is als een heer des huizes, die 's morgens vroeg 
eropuit ging om arbeiders voor zijn wijngaard in te huren. 2 Nadat hij het met de 
arbeiders eens geworden was voor een penning per dag, zond hij hen zijn wijngaard 
in. 3 En toen hij omstreeks het derde uur eropuit ging, zag hij anderen werkloos op de 
markt staan. 4 Ook tegen hen zei hij: Gaat u ook naar de wijngaard, en ik zal u geven 
wat rechtvaardig is. En zij gingen. 5 Toen hij nogmaals eropuit gegaan was, omstreeks 
het zesde en het negende uur, deed hij hetzelfde. 6 En toen hij omstreeks het elfde 
uur eropuit ging, vond hij weer anderen werkloos staan en hij zei tegen hen: Waarom 
staat u hier heel de dag werkloos? 7 Zij zeiden tegen hem: Omdat niemand ons 
ingehuurd heeft. Hij zei tegen hen: Gaat u ook naar de wijngaard en u zult ontvangen 
wat billijk is. 8 Toen het avond geworden was, zei de heer van de wijngaard tegen zijn 
rentmeester: Roep de arbeiders en geef hun het loon, te beginnen bij de laatsten, tot 
de eersten. 9 En toen zij kwamen die omstreeks het elfde uur ingehuurd waren, 
ontvingen zij ieder een penning. 10 En toen de eersten kwamen, dachten zij dat zij 
meer ontvangen zouden; maar ook zij ontvingen ieder een penning. 11 Toen zij die 
ontvangen hadden, morden zij tegen de heer des huizes 12 en zeiden: Deze laatsten 
hebben maar één uur gewerkt, en u hebt ze gelijkgesteld met ons, die de last van de 
dag en de hitte verdragen hebben. 13 Maar hij antwoordde en zei tegen een van hen: 
Vriend, ik doe u geen onrecht; bent u het niet met mij eens geworden over een 
penning? 14 Neem wat van u is, en vertrek. Ik wil aan hem die het laatst kwam, 
hetzelfde geven als aan u. 15 Of is het mij niet geoorloofd met het mijne te doen wat 
ik wil? Of bent u afgunstig omdat ik goed ben? 16 Zo zullen de laatsten de eersten zijn, 
en de eersten de laatsten; want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.  
 
Wij zingen Opwekking 630 
Op elk moment van mijn leven  
in voor- of tegenspoed  
aanbid ik U, mijn Jezus  
en dank U voor uw bloed.  
Ik vind kracht in U, mijn Vader,  
als ik heel dichtbij U ben.  
Mijn hart en mijn gedachten  
worden warm als ik bedenk:  
  

Refrein:  
Vader, U bent goed,  
U bent heilig, U bent liefde.  
Jezus, U bent groot,  
U bent sterker dan de dood.  
Vader, deze dag geef ik mijzelf aan U 
en ik zing met heel mijn hart:  
'Ik hou van U'.  

Op elk moment van mijn leven  
bij dag en bij nacht  
wil ik uw woorden lezen  
en dragen in mijn hart.  
In de stormen van mijn leven,  
in de regen, in de kou,  
wil ik schuilen in uw vrede,  
wil ik rusten in uw trouw.  
(refrein)  
  
Kindermoment 
 



Preek: ‘Is God wel goed?’ 
 
Wij zingen Psalm 136 vers 1, 11, 12 en 13 
Looft den HEER, want Hij is goed, 
trouw in alles wat Hij doet. 
Want zijn goedertierenheid 
zal bestaan in eeuwigheid. 
 

Looft den Heer, die in de nacht 
der verneedring aan ons dacht, 
die de tirannie verdrijft 
door zijn gunst die eeuwig blijft. 

Looft den Heer, die al wat leeft 
dagelijks zijn spijze geeft, 
die ons laaft en die ons voedt. 
Eeuwig is Hij trouw en goed. 

Aan den God des hemels zij 
eer en dank en heerschappij, 
want zijn goedertierenheid 
zal bestaan in eeuwigheid. 

 
Wij danken en bidden 
 
Wij geven geld 
 
Wij belijden Heer U bent mijn leven 
Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta 
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt 
U woord is het pad de weg waarop ik ga 
Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta 
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij 
Heer, ik bid U, blijf mij nabij 
 
Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw 
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart 
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer 
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los 
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd 
En in uw vergeving leef ik nu 
 
Vader van het leven, ik geloof in U 
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U 
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht 
U die via duizend wegen ons hier samen bracht 
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit 
Om het zaad te zijn van Gods rijk 
 
God zegent ons 


