
Viering St.Joriskerk Bredevoort  
20 september 2020, eerste zondag van de herfst 

Afscheid van Bas Brezet, Diny Luimes,  
Maaike Prange en Wim Hijink als ambtsdragers  

Cathrien Huitink en Willemien Jansen en Alie Blekkink  
als wijkmedewerkers  

 
Bevestiging van Bert Stronks als diaken  

Aanstelling van Hennie van Eerden als contactpersoon voor wijk 4 
Jeanet Papiermole als wijkmedewerker van wijk 3 

Jolanda te Winkel hopen wij 18 oktober te bevestigen als ouderling 
 

Voorganger: ds Ada Endeveld 
Organist: dhr. Jan Stronks 

Lector: Jos van Loon 
Licht Beeld Geluid: dhr. Henk Siebelink 

 
Orgelmuziek 
Welkom en mededelingen Ouderling 
VOORBEREIDING 
Intochtslied 218 “Dit is een morgen” Sint-Gertrudiskerk in Bergen op 
Zoom. 
https://www.youtube.com/watch?v=4LpDan8DWyU&ab_channel=Ne
derlandZingt 
Stil gebed 
Bemoediging en Groet 
 
Uitleg Thema: Deugen 
 
Kyriëgebed  
Glorialied Orgelspel: “Dank, Dank nu allen God” 
 
RONDOM DE BIJBEL  
Gebed om de Heilige Geest 
Lezing: Jona 3: 10- 4: 11 
Toen 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?’ 

https://www.youtube.com/watch?v=4LpDan8DWyU&ab_channel=NederlandZingt
https://www.youtube.com/watch?v=4LpDan8DWyU&ab_channel=NederlandZingt


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?’ 

 
 
Psalm 130 door Christelijk koor Jigdaljahu 

https://www.youtube.com/watch?v=oKuMX5rTVb8&ab_channel=Christeli
jkKoorJigdaljahu 
 
Evangelielezing: Mattheus 20: 8-16 
oen 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.’ 
 
Orgelspel lied 990 
lied 990: 2 en 6 
O, Heer, o eerstgeboren 
van allen uit de dood  
Gij zoekt wat is verloren 
Gij maakt het leven groot. 
 
De laatsten worden de eersten, 
wie knielde krijgt een troon 
wie slaaf was mag nu heersen, 

https://www.youtube.com/channel/UC2cF8LqQviWMedv9Md-u_zQ
https://www.youtube.com/channel/UC2cF8LqQviWMedv9Md-u_zQ


de vreemdeling wordt zoon. 
 
Uitleg en Verkondiging 
 
Orgelspel 
 
AFSCHEID EN BEVESTIGING 
Afscheid ouderling, Diny Luimes, diaken Wim Hijink, Bas Breztet 
ouderling voorzitter, Maaike Prange, ouderling scriba. 
 
Psalm 90: 1en 8 
https://www.youtube.com/watch?v=_Ip0nrrB1SQ&ab_channel=Nederlan
dZingt 
 

Bevestiging Diaken  

Presentatie nieuwe ouderling: Bert Stronks  
Opdracht  

Gebed 
Bevestigingsvragen: 

 Wil je je met Gods zegen inzetten voor die taak? 

 Zie je de Bijbel, de Heilige Schrift als inspiratiebron voor het geloof 
en het werk in de kerk? 

 Beloof je je ambt waardig te vervullen met liefde voor de gemeente 
en je medemensen? 

 Beloof je geheim te zullen houden wat vertrouwelijk te uwer kennis 
is gekomen? 

 Ben je bereid verantwoording af te leggen aan de gemeente en 
aan de kerk? 

Aanstellingsvragen voor Wijkcontactpersoon, wijkmedewerksters.  

 Beloof je geheim te zullen houden wat vertrouwelijk te uwer kennis 
is gekomen? 

 Ben je bereid verantwoording af te leggen aan de gemeente en 
aan de kerk? 

 
zegening  
Organist speelt lied 794  
Gods zegen bidden wij je toe, Hijzelf gaat steeds vooraan, 
waar ook je weg mag gaan. 
Geen mens weet waar en wat en hoe, 
toch mag je altijd hope: God doet de toekomst open 
 
GEBEDEN  



Dankgebed- Voorbeden- stil gebed- Onze vader 
 
Slotlied lied “De kracht van uw liefde” 
https://www.youtube.com/watch?v=R42THV3IBQo&ab_channel=me
esterpost 
 
Zegen 
Voorganger: De Here zegene u en Hij behoedde u 
De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig 
De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve ons vrede. 
Allen antwoorden met amen 
 
Orgelspel 416 “Ga met God…” 
Inzamelen gaven met de mandjes bij de uitgang, 1 voor de kerk, 1 
voor de diaconie 
 


