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De werkers van het elfde uur 
 

Orgelspel  
 
Welkom en mededelingen 
 

- Voorbereiding – 
 
Stil gebed 
 
Bemoediging 
Vgr.  Onze hulp is in de naam van de Heer 
Gem.  die hemel en aarde gemaakt heeft 
Vgr.  die trouw houdt tot in eeuwigheid 
Gem.  die niet loslaat wat zijn hand begon. 
 
Zingen:    De trouw en goedheid van de Heer, Lied 207 
 
Inleiding 
 
Gebed voor de nood van de wereld 
gezongen acclamatie: Lied 301c 
 
Glorialied:   Wij moeten Gode zingen, Lied 713: 1, 2 en 3 
 

- De heilige Schrift – 
 
Gebed 
 
Met de kinderen 
 
Zingen: Ga maar op weg 
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Het licht van het woord 
 
Eerste lezing:  Prediker 9: 1-12 
 
Zingen:   Verhoor mij als ik roep tot U, Psalm 4a 
 
Evangelielezing:  Matteüs 20: 1-15 
 
Zingen:   Die vroeg zijn aangeworven, tekst Willem Barnard, melodie Lied 311 
   
             Melodie A 
        1   Die vroeg zijn aangeworven 
             van die wordt veel gevraagd; 
             zij zwoegen van de morgen 
             tot midden in de nacht. 

 
      Melodie B 
 2   Die later zijn gekomen, 
      die krijgen evenveel, 
      de daders en de dromers 
      een evenredig deel. 
 

            Melodie A 
        3  Wat is er niet verdragen 
            wat is er niet geduld? 
            De hitte van de dagen, 
            de wroeging van de schuld! 
 
            Melodie A 
        5  Wij hebben lang gezwegen, 
            wij vragen uit één mond: 
            Geef ons het loon des levens, 
            geef ons het volle pond. 
 
            Melodie A+B 
        7  De alleroudste vaders 
            de allerjongste zoon, 
            zij krijgen Gods genade, 
            dat is het volle loon. 

      Melodie B 
 4   De werkers van het elfde, 
      het late avonduur, 
      die krijgen toch hetzelfde  
      als elke pionier. 
 
      Melodie B 
  6  Die later zijn gekomen, 
      die geeft Hij evenveel, 
      die slapen en die sloven 
      een evenredig deel. 
 
      Melodie A+B 
  8  Die later zijn gekomen, 
      die krijgen evenveel, 
      genade zal hun lonen 
      een evenredig deel. 

 
Overweging 
 
Muziek 
 
Zingen:   Zolang er mensen zijn op aarde, Lied 981a en Lied 981 
 

- Gebeden en gaven – 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Stil gebed 
 
Onze Vader 
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Collecte 
 
Slotlied:  Wie zich door God alleen laat leiden, Lied 905 
 
Wegzending en zegen 
 
Orgelspel 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 
 
Afbeelding:  Kijkbijbel, Kees de Kort  
 
 


