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           ‘Loon naar werken?’ 
 
Toen schiep God de mens  
Toen schiep God de mens naar zijn beeld. 
Mannelijk vrouwelijk schiep hij mensheid en sprak: 
Wees vruchtbaar maak deze aarde vol van geluk 
dienen zal jij, behoeden deze aarde van mij. 
En het werd avond en morgen. 
 

Dat ik de aarde zou bewonen (Verzameld Liedboek 282) 
 
Woord ten geleide 
 
Kinderkring 
 
Verdoofd en schamper van gemis  (VL205) 
 
Voorlezing uit het verhaal over Jezus van Nazaret 
Evangelie van Matteüs 20:1-16 
 
Jezus sprak tot zijn leerlingen: 
 Het koninkrijk der hemelen is als een mens, een landheer, 
 die vroeg in de morgen naar buiten ging  
 om dagloners te huren voor zijn wijngaard. 
 Hij sloot met de dagloners een overeenkomst tegen één denarie per dag 
 en stuurde hen naar zijn wijngaard. 
 Omstreeks het derde uur ging hij naar buiten 
 en zag dat anderen zonder werk daar op de markt stonden. 
 Hij sprak tot hen: 
 ‘Gaan ook jullie naar mijn wijngaard, 
 ik zal jullie geven wat redelijk is.’ 
 Zij gingen naar de wijngaard. 
 Omstreeks het zesde uur ging hij weer naar buiten 
 en ook omstreeks het negende uur 
 en deed hetzelfde. 
 Toen hij tegen het elfde uur naar buiten ging, 
 vond hij anderen daar staan 



 en sprak tot hen: 
 ‘Waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk?’ 
 Zij zeiden hem: 
 ‘Omdat niemand ons gehuurd heeft.’ 
 Hij sprak tot hen: 
 ‘Gaat, ook jullie, naar mijn wijngaard. ’ 
 Toen de avond viel, 
 sprak de bezitter van de wijngaard tot zijn opzichter: 
 ‘Roep de dagloners bijeen en betaal hen hun loon uit, 
 te beginnen bij de laatsten en zo tot de eersten. 
 Die tegen het elfde uur ingehuurd waren, 
 kwamen om hun loon te ontvangen: 
 ieder één denarie. 
 Toen de eersten kwamen, 
 veronderstelden zij meer te zullen ontvangen. 
 Maar ook zij ontvingen ieder één denarie. 
 Omdat zij niet meer kregen, 
 hieven zij protest aan tegen de landheer: 
 ‘De laatsten hebben één uur gewerkt, niet meer, 
 maar jij hebt hen gelijkgesteld met ons 
 die de hitte van de dag hebben doorstaan.’ 
 Een van hen antwoordde hij: 
 ‘Vriend, ik doe jou geen onrecht. 
 Jij bent het toch met mij eens geworden over één denarie? 
 Neem wat van jou is en ga. 
 Ik wil deze laatsten evenveel geven als ik jou gedaan heb. 
 Ben ik niet vrij om te doen wat ik wil met wat van mij is? 
 Of is je oog boos omdat ik goed ben?’ 
 Zo zullen laatsten eersten zijn 
 en eersten zullen laatsten zijn. 
 
Muzikale improvisatie 
Henri Heuvelmans 
 
Toespraak  
Geeske Hovingh 
 

Liefde, lichaam van zon (VL 326) 
 
Intermezzo en collecte 
opbrengst collecte 24 april: € 737,99 
 
  



Dienst van de tafel 
Hier begint de dienst van de tafel 
viering van eucharistie 
ritueel van solidariteit. 
 
Laat ons bidden. 
 
Gij die uw gemeente bijeenroept 
hier en waar ook ter wereld, 
die ons raakt met uw woord 
die ons kent van gezicht 
niet vergeet onze namen. 
Kom over ons met uw geest. 
 

Is hier de plaats (VL650) 
 
Moge het delen 
van dit brood en deze beker 
ons hart versterken: 
dat wij, vol hoop, meewerken 
aan een nieuwe wereld 
waar brood en recht 
en waardigheid en liefde is 
voor al wat leeft. 
 
Brood en wijn 
 
La ténèbre n’est point ténèbre (Taizé) 
 
Een mens te zijn op aarde (VL731) 
 
Voorbeden 
 
Onze Vader  (VL246) 
 
Mededelingen  
 
Zegen 
 
In ’t laatst van de dagen zal het zijn (VL371) 


