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Orgelspel
Welkom en mededelingen
Intochtslied: Heer wat een voorrecht om in liefde te gaan
(OTH 297:1)
Heer, wat een voorrecht
om in liefde te gaan,
schouder aan schouder
in uw wijngaard te staan,
samen te dienen, te zien wie U bent,
want uw woord maakt uw wegen bekend.
Samen op weg gaan, dat is ons gebed,
als een volk, dat juist daarvoor
door U apart is gezet.
Vol van uw liefde, genade en kracht,
als een lamp, die nog schijnt in de nacht.
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 84 vers 6
Want God, de Heer', zo goed, zo mild,
Is 't allen tijd een zon en schild.
Hij zal genaad' en ere geven;
Hij zal hun 't goede niet in nood
Onthouden, zelfs niet in de dood,
Die in oprechtheid voor Hem leven.
Welzalig, Heer', die op U bouwt,
En zich geheel aan U vertrouwt.

Geloofsbelijdenis
Wij geloven in de Here God, onze Vader, Die alles gemaakt heeft: de
wolken, de bloemen, de dieren en de mensen.
Wij geloven in Jezus Christus, de Zoon van God, Die geboren werd in
Bethlehem, gestorven is aan het kruis en begraven is.
Na drie dagen is Hij opgestaan uit de dood. Wij geloven dat Hij
terugkomt op deze aarde om alles nieuw te maken.
Wij geloven in de Heilige Geest, Die gekomen is op het Pinksterfeest
en wil wonen in onze harten.
Wij geloven één algemene, christelijke kerk, waarin wij allemaal bij
elkaar horen.
Wij geloven dat onze zonden vergeven worden.
Wij krijgen straks een nieuw lichaam en mogen dan altijd bij Jezus
Christus zijn.
Amen.
Zingen: Door uw genade, Vader (OTH 182)
Door uw genade, Vader,
mogen wij hier binnengaan.
Niet door rechtvaardige daden,
maar door het bloed van het Lam.
U roept ons in uw nabijheid
en dankzij uw Zoon;
dankzij het bloed dat ons vrijpleit,
komen wij voor uw troon,
komen wij voor uw troon.
Nooit konden wij zonder zonde
voor U staan.
Maar in uw Zoon zijn wij schoon
door het bloed van het Lam.

Nooit konden wij zonder zonde
voor U staan.
Maar in uw Zoon zijn wij schoon
door het bloed van het Lam.
Door uw genade, Vader,
mogen wij hier binnengaan.
Niet door rechtvaardige daden,
maar door het bloed van het Lam.
U roept ons in uw nabijheid
en dankzij uw Zoon;
dankzij het bloed dat ons vrijpleit,
komen wij voor uw troon,
komen wij voor uw troon.
Gebed
Schriftlezing: Mattheus 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, stuurde 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 rechtvaardig 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.
Zingen: Psalm 146: 4 en 5
4. 't Is de Heer', Wiens alvermogen
't Groot heelal heeft voortgebracht;
Die genadig, uit den hogen
Ziet, wie op Zijn bijstand wacht,
En aan elk, die Hem verbeidt,
Trouwe houdt in eeuwigheid.

5. 't Is de Heer', die 't recht der armen,
Der verdrukten gelden doet;
Die, uit liefderijk erbarmen,
Hongerigen mild’lijk voedt;
Die gevang’nen vrijheid schenkt,
En aan hun ellende denkt.
Kinderen gaan naar de zondagschool
Verkondiging: Genade, mooi of moeilijk
Zingen: Genade, zo oneindig groot (OTH 147, 1, 2, 3 en 4)
1. Genade, zo oneindig groot.
Dat ik, die 't niet verdien
Het leven vond, want ik was dood
En blind, maar nu kan 'k zien.
2. Genade, die mij heeft geleerd
Te vrezen voor het kwaad.
Maar ook - als ik mij tot Hem keer
Dat God mij nooit verlaat.
3. Want Jezus droeg mijn zondelast
En tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
En brengt mij veilig thuis.
4. Als ik daar in zijn heerlijkheid
Mag stralen als de zon,
Dan prijs ik Hem in eeuwigheid
Dat ik genade vond.

Kinderen komen terug van de zondagschool en gaan in voorste
bank zitten
Kindermoment
Kinderlied: Als je geen liefde hebt voor elkaar (OTH388)
1 Als je geen liefde hebt voor elkaar,
vallen de dromen in duigen.
Dromen van vrede worden niet waar,
kwaad is niet om te buigen.
Refrein:
Als je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria.
Als je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria.
2 Als je geen antwoord geeft op verdriet,
zullen de tranen niet drogen.
Als je het leed in de wereld niet ziet,
worden Gods woorden verbogen.
Refrein
3 Als je geen oog hebt voor het gemis,
als je geen brood weet te delen,
denk dan aan Jezus die brood en die vis
uit liefde deelde met velen.
Refrein

4 Als je geen liefde hebt voor elkaar,
is er geen hoop meer op zegen.
Kinderen, maak de liefde toch waar;
schrijf het op alle wegen:
Refrein
Als je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria.
Als je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria.
Presentatie winterwerk
Dankgebed en voorbeden
Zingen (staande): Psalm 136: 3 en 23
3. Looft der heren Opperheer;
Buigt u need’rig voor Hem neer;
Want Zijn gunst, alom verspreid,
Zal bestaan in eeuwigheid.
23. Die in onzen lagen stand,
Ons genadig bood de hand;
Want Zijn gunst, alom verspreid,
Zal bestaan in eeuwigheid.
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