Zondag 4 oktober 2020
3e zondag van de herfst
orde van dienst

Is uw oog boos omdat ik goed ben?
Opnieuw een gelijkenis, in een dienst waarin nieuwe ambtsdragers
bevestigd worden, en van andere 'werkers in onze wijngaard' afscheid
wordt genomen.

Muziek
Als het kleine klokje luidt worden we stil
Welkom
-we gaan staanBemoediging
Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
Die trouw houdt tot in eeuwigheid
en nooit loslaat het werk van zijn handen.
Groet
De Levende zij met u!
ook met u zij de Heer!
Amen
Lied 275: 1 - 4
-we gaan zittenGebed (van toenadering en ontferming)
Lied 103e (3 keer)
Gesprek met de kinderen…. Dierendag!
Lied Wie gaf de regenboog zijn kleuren? (Iona II, 35)
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2.

Wie heeft het zonlicht goud geschilderd? Wie gaf de stralen aan de
ster?
Wie deed het zilver in het maanlicht? Wie maakte Jupiter?
Wie deed de boom in de kastanje? Wie maakte rozengeur zo fijn?
Wie leerde honingbijen dansen? Kan dat toeval zijn?
Wie maakte boom en bast en blad? Wie maakte water, wolken,
wind?
Wie maakte rots en zand en grind? God heeft dat gemaakt.

(nu gaan de kinderen naar de kindernevendienst)
Bijbellezing: Mattheus 20: 1-16
Het is met het koninkrijk van de hemel als met een landheer die vroeg in
de morgen erop uitging om arbeiders voor zijn wijngaard te zoeken. Hij
kwam met de arbeiders een dagloon van een denarie overeen en stuurde
hen naar zijn wijngaard.
Rond het derde uur ging hij opnieuw erop uit, zag nog anderen op de
markt staan, en zei hij tegen hen: “Gaan jullie ook de wijngaard in, ik zal
jullie een rechtvaardig loon geven.
En ze gingen erheen.
Rond het zesde en negende uur ging hij er weer opuit en deed hetzelfde.
Toen hij rond het elfde uur opnieuw erop uitging, trof hij nog weer anderen
die op het marktplein stonden en zei tegen hen: “Wat staan jullie hier de
hele dag niets te doen?”
“Niemand heeft ons aangenomen,” antwoordden ze.
Hij zei tegen hen: “Gaan jullie ook de wijngaard in.”
Bij het vallen van de avond , zei de heer van de wijngaard tegen zijn
opzichter: “Roep de arbeiders, betaal hun loon uit. Begin daarbij met de
laatsten en eindig met de eersten.”
Die van het elfde uur waren kregen ieder een denarie.
Ook de eersten kwamen en meenden dat ze meer zouden ontvangen,
maar ook zij kregen ieder die een denarie.
Toen ze die ontvingen klaagden ze daarover bij de landheer en zieden:
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“Die laatsten hebben één uur gewerkt en u hebt hen gelijk gemaakt aan
ons,
terwijl wij de last en de hitte van de dag hebben gedragen.”
Hij gaf een van hen ten antwoord: “Beste vriend, ik doe je toch geen
onrecht?
was je met mij niet één denarie overeen gekomen?
Neem dan aan wat je toekomt en ga. Ik wil aan die laatsten nu eenmaal
hetzelfde betalen als aan jou. Mag ik soms niet doen wat ik wil met wat
van mij is?
Of kijk je nu lelijk omdat ik goed ben?
Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten.’
Lied 991: 1, 2, 5 en 6
Verkondiging
Lied Wonderwereld vol geheimen (Iona I, 7) 1, 2 en 4

2.

Ieder mens bestaat per gratie, leeft van Gods gunst;
elke stam en taal en natie: hemelse kunst.
Jij, voor het geluk geboren, jij, in zielloos werk verloren,
jij, die bouwt de hoogste toren, leeft van Gods gunst.

4.

Gods gerechtigheid en vrede gaan hand in hand,
gaan met liefde hier en heden en houden stand;
liefde van de liefste lippen, liefde tegen alle klippen,
liefde liggend in een kribbe - hand over hand.

Dienst van de bevestiging
Voorstellen en bevestigen van: Gritta Achterberg, Peter Ouwens en Tessa
Achterberg
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Inleidende woorden
Lied 362: 1
Gelofte
Zegen
-we gaan staanVraag aan de gemeente:
Wilt u hen in uw midden ontvangen en hen hooghouden in hun ambt?
Ja, van harte
-we gaan zittenBedanken van wie onze gemeente mee inhoud gaven afgelopen jaren
Lied 362: 2
(de kinderen komen terug uit de kindernevendienst)
Moment van gedenken
Stilte, het lichtje wordt naar de Kapel gebracht
terwijl we zingen: Lied 961
Gebeden
Onze Vader
Mededelingen
Slotlied 418: 1 en 2
Zending en Zegen
Amen
Het is mogelijk om op het Kerkplein de nieuw bevestigde ambtsdragers en
wie hun taak neerlegden te groeten en elkaar te spreken (voor zover
mogelijk).
De 1,5 m regel en het mondkapjesadvies maakt dat de predikant na de
dienst op het Kerkplein of in de Koningshof te vinden is voor gesprek of
vragen. Aan deze dienst werkten o.a. mee:
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ds. Teun Kruijswijk Jansen
Peter Eimers (ouderling)
Jan Temmink (diaken)
Conny Sonneveld (lector)
Saskia Wiegeraad en Roel Gelderloos (zang)
Hester van der Kaa en Piet de Vries (kindernevendienst)
Marijke van Balen (crèche)
Sjaak van't Kruis (muziek)
Ellen Bol en Wilma van Weelden (regie KerkTV)
Kees Dogger (geluidstechniek/kosterij)
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