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Psalm 118 : 1
1 Laat ieder 's Heeren goedheid loven;
Want goed is d' Oppermajesteit:
Zijn goedheid gaat het al te boven;
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!
>>>

Psalm 118 : 1
Laat Isrel nu Gods goedheid loven,
En zeggen; "Roemt Gods majesteit;
Zijn goedheid gaat het al te boven;
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!"

Psalm 138 : 1
1 'k Zal met mijn ganse hart Uw eer
Vermelden, Heer',
U dank bewijzen.
'k Zal U in 't midden van de goon,
Op hogen toon,
Met psalmen prijzen;
>>>

Psalm 138 : 1
Ik zal mij buigen, op Uw eis,
Naar Uw paleis,
Het hof der hoven,
En, om Uw gunst en waarheid saam,
Uw groten Naam
Eerbiedig loven.

Gezang 228 : 1, 2
1 Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

Gezang 228 : 1, 2
2 Neem mijn handen, maak ze sterk
door uw liefde tot uw werk.
Maak, dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.



18-8-2021

2

Gezang A : 9
9 Och, of wij Uw geboon volbrachten!
Gena, o hoogste Majesteit!
Gun door 't geloof in Christus krachten;
Om die te doen uit dankbaarheid.

Psalm 31: 1
1 Op U betrouw ik, Heer' der heren,
Op U, gelijk 't betaamt.
Ai, laat mij nooit beschaamd,
Van Uwen troon teruggekeren.
Help mij, op mijn gebeden,
Door Uw gerechtigheden.

Mattheus 20 : 1-16
1 Want het Koninkrijk der hemelen is als 
een heer des huizes, die 's morgens vroeg 
eropuit ging om arbeiders voor zijn 
wijngaard in te huren.
2 Nadat hij het met de arbeiders eens 
geworden was voor een penning per dag, 
stuurde hij hen zijn wijngaard in.

Mattheus 20 : 1-16
3 En toen hij omstreeks het derde uur 
eropuit ging, zag hij anderen werkloos op 
de markt staan.
4 Ook tegen hen zei hij: Gaat u ook naar de 
wijngaard, en ik zal u geven wat 
rechtvaardig is. En zij gingen.

Mattheus 20 : 1-16
5 Toen hij nogmaals eropuit gegaan was, 
omstreeks het zesde en het negende uur, 
deed hij hetzelfde.
6 En toen hij omstreeks het elfde uur 
eropuit ging, vond hij weer anderen 
werkloos staan en hij zei tegen hen: 
Waarom staat u hier heel de dag werkloos?

Mattheus 20 : 1-16
7 Zij zeiden tegen hem: Omdat niemand 
ons ingehuurd heeft. Hij zei tegen hen: Gaat 
u ook naar de wijngaard en u zult 
ontvangen wat rechtvaardig is.
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Mattheus 20 : 1-16
8 Toen het avond geworden was, zei de 
heer van de wijngaard tegen zijn 
rentmeester: Roep de arbeiders en geef 
hun het loon, te beginnen bij de laatsten, 
tot de eersten.

Mattheus 20 : 1-16
9 En toen zij kwamen die omstreeks het 
elfde uur ingehuurd waren, ontvingen zij 
ieder een penning.
10 En toen de eersten kwamen, dachten zij 
dat zij meer ontvangen zouden; maar ook 
zij ontvingen ieder een penning.

Mattheus 20 : 1-16
11 Toen zij die ontvangen hadden, morden 
zij tegen de heer des huizes
12 en zeiden: Deze laatsten hebben maar 
één uur gewerkt, en u hebt ze gelijkgesteld 
met ons, die de last van de dag en de hitte 
verdragen hebben.

Mattheus 20 : 1-16
13 Maar hij antwoordde en zei tegen een 
van hen: Vriend, ik doe u geen onrecht; 
bent u het niet met mij eens geworden over 
een penning?
14 Neem wat van u is, en vertrek. Ik wil aan 
hem die het laatst kwam, hetzelfde geven 
als aan u.

Mattheus 20 : 1-16
15 Of is het mij niet geoorloofd met het 
mijne te doen wat ik wil? Of bent u 
afgunstig omdat ik goed ben?
16 Zo zullen de laatsten de eersten zijn, en 
de eersten de laatsten; want velen zijn 
geroepen, maar weinigen uitverkoren.

Gezang 121 : 1
1 God roept ons, broeders, tot de daad,
zijn werk wacht; treedt dan aan,
en weest gereed om elke weg,
die Hij u wijst, te gaan.
>>>
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Gezang 121 : 1
Wij weten dat, wat komen mag.
toch hij slechts wint, die waagt,
en, wie zichzelve geven wil,
door 't donker vlammen draagt.

Gezang 121 : 2, 3
2 God roept, en in Hem is de kracht,
die onze zwakheid staalt.
Dit is de vreugd, dat Hij het doel
en onze vaart bepaalt.
>>>

Gezang 121 : 2, 3
Dat Hij ons over grenzen heen
laat zien het groot gezicht
van aller mensen broederschap
in 't ene, godd'lijk licht.

Gezang 121 : 2, 3
3 God roept, en wat de mensen scheidt,
dat zij geen scheiding meer;
zijn liefde houd' ons allen saam
en samen met de Heer.
>>>

Gezang 121 : 2, 3
Want wat er in de wereld woed',
toch is het God, die wint,
en in een elk die Hem behoort,
het nieuwe rijk begint.

Psalm 138 : 2, 4
2 Door al Uw deugden aangespoord,
Hebt Gij Uw woord
En trouw verheven.
Gij hebt mijn ziel op haar gebed,
Verhoord, gered,
Haar kracht gegeven.
>>>
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Psalm 138 : 2, 4
Al 's aardrijks vorsten zullen, Heer',
Uw lof en eer
Alom doen horen,
Wanneer de rede van Uw mond ,
Op 't wereldrond,
Hun klinkt in d' oren.

Psalm 138 : 2, 4
4 Als ik, omringd door tegenspoed,
Bezwijken moet,
Schenkt Gij mij leven.
Is 't, dat mijns vijands gramschap brandt,
Uw rechterhand
Zal redding geven.

Psalm 138 : 2, 4
De Heer' is zo getrouw als sterk,
Hij zal Zijn werk
Voor mij volenden,
Verlaat niet wat Uw hand begon,
O Levensbron,
Wil bijstand zenden.

Gezang 173 : 1, 6
1 Alle roem is uitgesloten,
onverdiende zaligheen
heb ik van mijn God genoten,
'k roem in vrije gunst alleen!
Ja, eer ik nog was geboren,
>>>

Gezang 173 : 1, 6
eer Gods hand, die alles schiep,
iets uit niets tot aanzijn riep,
heeft zijn liefde mij verkoren:
God is liefd', o eng'lenstem,
mensentong, verheerlijkt Hem!

Gezang 173 : 1, 6
6 Dat heet gadelooz' ontferming,
dat genade, rijk en vrij!
God schenkt redding, schenkt bescherming,
schenkt z' aan zondaars, schenkt z' ook mij.
Ja, wanneer mijn onvermogen,
>>>
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Gezang 173 : 1, 6
en mijn diep bederf mij smart,
toont mij 't godd'lijk Vaderhart
zijn verlossend mededogen:
God is liefd', o eng'lenstem,
mensentong, verheerlijkt Hem!

JDH 60
2 'k Ben een koninklijk kind,
niet slechts dienstknecht of vrind,
'k ben gekocht met het bloed van mijn 
Heer!
En dat bloed geeft mij recht,
meer te zijn dan een knecht,
'k ben Gods kind, dat verblijdt mij zo zeer.

JDH 60
Refrein
'k Ben een koninklijk kind
door de Vader bemind,
en Zijn oog rust zo teder op mij!
Als de daag'raad straks gloort,
de bazuin wordt gehoord,
roept Hij mij om te staan aan Zijn zij

JDH 60
3 'k Ben een koninklijk kind,
dat zijn vreugd daar in vindt,
God te loven met juub'lende stem!
Tot ik sta voor de poort,
van het hemelse oord,
waar ik zijn zal voor eeuwig met Hem!

JDH 60
Refrein
'k Ben een koninklijk kind
door de Vader bemind,
en Zijn oog rust zo teder op mij!
Als de daag'raad straks gloort,
de bazuin wordt gehoord,
roept Hij mij om te staan aan Zijn zij


