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Opening, woord van welkom, Themazetting 

Aansteken Paaskaars,  muziek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebed om ontferming:  

Heer Jezus Christus,  

ons hele menselijke bestaan  

hebt Gij doorleefd,  

geboorte en dood,  

vreugde en lijden,  

vriendschap en eenzaamheid,  

en niets menselijks is U vreemd gebleven.  

Wij hebben ook de belofte  

van uw aanwezigheid  

altijd en overal  

als wij in uw naam verenigd zijn.  

Daarom, Heer, bidden wij U:  

blijf in ons leven aanwezig;  

help ons onze weg te gaan,  

de gewone weg van ons aards bestaan,  

van dag tot dag;  

laat ons niet weifelen, maar voortgaan  

in geloof en vertrouwen.  

Laat zo uw Rijk komen  

in ons persoonlijk leven,  

in onze gezinnen.  

Amen.  

 

 
Moet je hard zijn om te overleven  

Tot de tanden toe bewapend, voor je eigen vei1igheid  

Moet je sluw zijn om te overleven  

Voor als het zover is, op het ergste voorbereid  

Niemand neer vertrouwen, altijd afstand houden  

En overal op je hoede, met het ergste vermoeden  

Dat iedere belofte, wordt gebroken met de tijd  

Moet je hard zijn, om te overleven  

Knokken voor jezelf, en alleen voor jou belang  

Zorgen dat je je nooit bloot zal geven  

Je lach onder controle, je huilen in bedwang  

Naar voren ellebogen, kleppen voor je ogen  

Nergens zwakke plekken, onder hoge hekken  

En geloof en hoop en liefde, achter het behang  

We weten dat het allemaal kan kantelen  

Na die blijde boodschap van vrede en veiligheid  

Na het wonder van ontwapenen en ontmantelen  
In die betere wereld, van eenmaal komt de tijd  

Dat de liefde het zal winnen, als we morgen maar be-  

ginnen  

En dat wij op vertrouwen, ook een toekomst kunnen  

bouwen  
We weten dat nog wel  
Maar het geloof dat zijn we kwijt  

Want je moet hard zijn, om te overleven  

Onverschillig voor de wanhoop, en onkwetsbaar voor  

verdriet  
Met geen ander doel om naar te streven  

Dan ieder voor zichzelf, verschanst op zijn gebied  

Met niemand iets te maken, koel berekenend schaken  
En op kansen blijven loeren, cm de anderen te vloeren  
Dan zal je overleven  
Maar léven is dat niet  

Paul van Vliet  
 



Muziek 

Evangelie: Matteüs 20: 1-16 

Arbeiders van het elfde uur 

1 Want met het koninkrijk der hemelen gaat het als met een 

landeigenaar die ’s morgens heel vroeg eropuit ging om arbeiders te 

huren voor zijn wijngaard. 2 Hij werd het met de arbeiders eens over 

een denarie per dag en stuurde hen naar zijn wijngaard. 3 Toen hij 

rond het derde uur eropuit ging, zag hij nog andere mensen zonder 

werk op het marktplein staan.4 Hij zei tegen hen: “Ga ook naar mijn 

wijngaard, en ik zal betalen wat billijk is.” 5 En ze gingen. Rond het 

zesde en het negende uur ging hij weer en deed precies zo. 6 Toen 

hij rond het elfde uur eropuit ging, zag hij nog andere mensen staan, 

en hij zei tegen hen: “Waarom staan jullie hier de hele dag zonder 

werk?” 7 Ze antwoordden hem: “Omdat niemand ons gehuurd 

heeft.” Waarop hij tegen hen zei: “Ga ook naar mijn 

wijngaard.” 8 Toen het avond was geworden, zei de eigenaar van de 

wijngaard tegen zijn opzichter: “Roep de arbeiders en betaal hun het 

loon uit, de laatsten het eerst.” 9 De arbeiders van het elfde uur 

kregen ieder een denarie. 10 De eersten verwachtten toen dat ze 

meer zouden krijgen. Maar ook zij kregen ieder een denarie. 11 Ze 

namen hem aan, maar mopperden tegen de landeigenaar: 12 “Die 

laatsten daar hebben één uur gewerkt, en u stelt hen gelijk met ons 

die de last van de dag en de brandende hitte gedragen 

hebben.” 13 Maar hij gaf een van hen ten antwoord: “Vriend, ik doe 

je geen onrecht. We waren het toch eens geworden voor een 

denarie? 14Pak je geld maar aan, en ga. Ik wil die laatste evenveel 

geven als jou. 15 Of mag ik niet met het mijne doen wat ik wil? Of 

ben jij jaloers omdat ik goed ben?” 16 Zo zullen de laatsten de 

eersten zijn en de eersten de laatsten.’ 
 

Overweging 

Meditatieve muziek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geloofsbelijdenis 

 

Ik geloof in God  

de God der beloften,  

die in het leven roept wat niet bestaat.  

die verdrukten opricht  

en ballingen thuisbrengt.  

Hij is een levende God.  

Ik geloof in Jezus Christus die gekomen is  

om op te zoeken wat verloren was,  

die zich gegeven heeft voor alle mensen,  

om de verspreide kinderen van God  

samen te brengen in één huis.  

Hij is de hoop van de wereld.  

Ik geloof in de Geest van vrede en eenheid  

die ons eenzelfde taal doet spreken,  

die waar zal maken al wat ons werd beloofd.  

Hij is de Geest der beloften.  

 

Amen.  

 
 



Gebeden, afgesloten met het Onze Vader 

Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid.  

Amen. 
 

Muziek 
 

Zending en zegen. 

Zegenbede  

De Eeuwige God zij dank!  

Dat niemand van ons hier weg gaat  

als zondebok.  

maar als vrij mens.  

met de Goede Boodschap  

van vergeving en verzoening!  

De Eeuwige God zij dank!  

Dat ieder van ons op weg gaat  

als gelijke.  

met de haalbare kaart  

waarop geschreven staat:  

onrecht en geweld  

kunnen worden weggenomen.  

overal waar mensen zijn!  

De Eeuwige God geve jou/ons  

daarbij zijn zegen!  

In de naam van de Vader ...  

 

 

 

 

 


