
1e zondag van de herfst, 20 september 2020 

GOEDE HERDERKERK – APELDOORN 

Voorganger: ds. Gerrit Ruiterkamp 

Ouderling: Jan van Hell 

Diaken: Corina Besteman 

Lector: Cocky van Hell 

Muziek: Leen Jacobs en de zanggroep 

 

MUZIEK 

 

De ambtsdragers komen binnen 

 

DE DIENST BEGINT 

 

AANVANGSLIED: 280 ‘De vreugde voert ons …’ 

 Ouderling: 1 (gesproken) 

 Zanggroep: 2 en 3 

 Allen 5: (gesproken) 

Onthul ons dan uw aangezicht, 

  uw Naam die met ons gaat 

  en heilig ons hier met uw licht, 

  uw voorbedachte raad. 

 

WOORD VAN WELKOM  

 

MOMENT VAN STILTE 

 

De gemeente gaat staan 

 

BEGINWOORDEN 

v: Onze hulp is in de Naam van de Heer 

a: die hemel en aarde gemaakt heeft 

v: die trouw blijft tot in eeuwigheid  

a: en die nooit laat varen het werk dat zijn hand 

aan heel de schepping begon! 

  

v: Genade zij u en vrede,  

 van God onze Vader, 

 van Jezus Christus, de Zoon,  

 door de heilige Geest. 

a: Amen.  

 

De gemeente gaat zitten 

 

GEBED OM ONTFERMING 

 Na elke bede zeggen wij: 

 a. Heer, ontferm U! 

  
GLORIALIED: 103a ‘Loof nu mijn ziel de Here’ 
 Zanggroep: 1  
 Allen: 4a (gesproken) 

Maar ’t rijk van Gods genade 
  staat vast en blijft in eeuwigheid. 
  Zijn trouw komt hen te stade, 
  die Hem getrouw zijn toegewijd.  
 

 

DE DIENST VAN HET WOORD 

 

GEBED BIJ HET OPENEN VAN DE SCHRIFT 

 

 

 

1e LEZING: Jona 3:10-4:11 
10Toen God zag dat zij inderdaad anders begonnen 

te leven, kwam hij terug op wat hij gedreigd had 

hun aan te doen, en hij deed het niet. 

41Dit wekte grote ergernis bij Jona en hij werd 

kwaad.2Hij bad tot de HEER: ‘Ach HEER, heb ik 

het niet gezegd toen ik nog thuis was? Daarom 

wilde ik naar Tarsis vluchten. Ik wist het wel: u bent 

een God die genadig is en liefdevol, geduldig en 

trouw, en tot vergeving bereid.3Laat mij maar 

sterven, HEER: ik ben liever dood dan dat ik zo 

verder moet leven.’4Maar de HEER zei: ‘Is het 

terecht dat je zo kwaad bent?’ 
5Nadat Jona Nineve had verlaten, was hij aan de 

oostkant van de stad gaan zitten. Hij had er een hut 

gemaakt om in de schaduw af te wachten wat er 

met de stad zou gebeuren.6Nu liet God, de HEER, 

een wonderboom opschieten om Jona schaduw 

boven zijn hoofd te geven en zijn ergernis te 

verdrijven. Jona was opgetogen over de 

plant.7Maar de volgende morgen, bij het aanbreken 

van de dag, liet God de plant door een worm 

aanvreten, zodat hij verdorde.8En toen de zon 

opkwam, liet God een verzengende wind uit het 

oosten waaien; de zon brandde zo op Jona’s hoofd 

dat hij door de hitte werd bevangen. Hij bad om te 

mogen sterven: ‘Ik ben liever dood dan dat ik zo 

verder moet leven.’9Maar God zei tegen Jona: ‘Is 

het terecht dat je zo kwaad bent over die plant?’ 

Jona antwoordde: ‘Ik ben verschrikkelijk kwaad, en 

terecht!’10Toen zei de HEER: ‘Als jij al verdriet hebt 

om die wonderboom, waar jij geen enkele moeite 

voor hebt hoeven doen en die jij niet hebt laten 

groeien, een plant die in één nacht opkwam en in 

één nacht verging,11zou ik dan geen verdriet 

hebben om Nineve, die grote stad, waar meer dan 

honderdtwintigduizend mensen wonen die het 

verschil tussen links en rechts niet eens kennen, 

en dan nog al die dieren?’ 

 

2e LEZING: Matteüs 20:1-16 

201Het is met het koninkrijk van de hemel als met 

een landheer die er bij het ochtendgloren op uit trok 

om dagloners voor zijn wijngaard te zoeken.2Nadat 

hij met de arbeiders een dagloon van een denarie 

overeengekomen was, stuurde hij hen naar zijn 

wijngaard.3Drie uur later trok hij er opnieuw op uit, 

en toen hij anderen werkloos op het marktplein zag 

staan,4zei hij ook tegen hen: “Gaan jullie ook maar 

naar de wijngaard, de betaling zal rechtvaardig 

zijn.”5En ze gingen erheen. Rond het middaguur 

ging hij er nogmaals op uit, en drie uur later weer, 

en handelde als tevoren.6Toen hij tegen het elfde 

uur van de dag nog eens op weg ging, trof hij een 

groepje dat er nog steeds stond. Hij vroeg hun: 



“Waarom staan jullie hier de hele dag zonder 

werk?”7“Niemand wilde ons in dienst nemen,” 

antwoordden ze. Hij zei hun: “Gaan jullie ook maar 

naar de wijngaard.”8Toen de avond gevallen was, zei 

de heer van de wijngaard tegen zijn rentmeester: 

“Roep de arbeiders bij je en betaal hun het loon uit. 

Begin daarbij met de laatsten en eindig met de 

eersten.”9En zij die er vanaf het elfde uur waren, 

kwamen naar voren en kregen ieder een 

denarie.10En toen zij die als eersten waren gekomen 

naar voren stapten, dachten ze dat zij wel meer 

zouden krijgen. Maar ook zij kregen ieder die ene 

denarie.11Toen ze die in handen hadden, gingen ze 

bij de landheer hun beklag doen:12“Die laatsten 

hebben één uur gewerkt en u behandelt hen zoals u 

ons behandelt, terwijl wij het onder de brandende zon 

de hele dag hebben volgehouden.”13Hij gaf een van 

hen ten antwoord: “Beste man, ik behandel je toch 

niet onrechtvaardig? Je hebt toch ingestemd met het 

loon van één denarie?14Neem dan aan wat je 

toekomt en ga. Ik wil aan die laatsten nu eenmaal 

hetzelfde betalen als aan jou.15Of mag ik met mijn 

geld niet doen wat ik wil? Zet het kwaad bloed dat ik 

goed ben?”16Zo zullen de laatsten de eersten zijn en 

de eersten de laatsten.’ 

 

 
 

ZINGEN: Lied: 991 ‘De eersten zijn de laatsten’ 

 Zanggroep: 1.  

 Allen 3: Zo staat het voorgeschreven, 

   zo is het steeds voorzegd, 

   wie achter is gebleven 

   krijgt eerstgeboorterecht. 

 Zanggroep: 4 en 5 

 Allen 6: Zo hoog zijn Gods gedachten, 

   zij gaan de tijden door, 

   wie voor was blijft ten achter, 

   wie achterbleef gaat voor! 

 

OVERDENKING 

 

MUSICA PRO DEO 

 

ZINGEN: ‘Wij dienen bij dezelfde Heer’ 

   (tekst Michel van der Plas, melodie Ps. 134)  

 1. Wij dienen bij dezelfde Heer. 

     Zoekt hij ons vroeg, zoekt hij ons laat, 

     hij roept ons, en ons min of meer 

     wordt nietig bij zijn overdaad. 

 

 2. Wij dienen op hetzelfde land, 

     dagloners overal vandaan, 

     maar door de ene oogst verwant 

     die aan de horizon zal staan. 

  

Allen: (gesproken) 

3. Wij werken voor hetzelfde loon: 

      genade 

     en in hetzelfde zweet; 

     gelijken aan de Mensenzoon 

     die zelf op aard leefd’en leed. 

 

DE DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID 

 

GEDACHTENIS: Anna Juliana Wilhelmina (Annie) 

Arnold-Rijpstra.  

Zanggroep: Lied 961 

 Allen: (gesproken) 

Niemand leeft voor zichzelf 

Niemand sterft voor zichtzelf. Wij leven     

en sterven voor God onze Heer, 

Aan Hem behoren wij toe. 

 

GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader) 

 

MEDEDELINGEN 

 

SLOTLIED (zo mogelijk staande): 422 

Zanggroep: 1 en 2 

Allen 3: (gesproken) 

Laat ons hopen, 

biddend hopen, 

dat de Liefde wint. 

Wil geloof ons geven 

dat door zo te leven 

hier Gods rijk begint. 

 

ZEGEN 

 

We gaan nog even zitten 

  

MUZIEK 

 

 

*************************************** 

Collecte bij het verlaten van de kerkzaal,  

over te maken naar het bankrekeningnummer NL24ABNA0437038769 o.v.v. 

Goede Herderkerk, of middels de QR code hiernaast: 
 
COLLECTEDOELEN: 1. Vakantie minder draagkrachtigen; 2.Kerk; 3. Wijkkas 
 
BLOEMENGROET: Mevr. Janssen-Post, en naar mevr. A. Nijkamp. 


