Orde van Dienst zondag 4 oktober 2020 PG Lekkerkerk – 10:00 uur
Kleur: Groen 'Israëlzondag'
Verwelkoming en mededelingen
Luisteren naar Psalm 67: 1 en 3 https://www.youtube.com/watch?v=gG3TIk8CTIM
1 God zij ons gunstig en genadig.
Hij schenke ons 't gezegend licht
dat overvloedig en gestadig
straalt van zijn heilig aangezicht:
opdat hier op aarde elk uw weg aanvaarde
en tot U zich wend',
zo, dat allerwegen ieder volk de zegen
van uw heil erkent.

3 De aarde heeft de vrucht gegeven,
die door de hemel werd verwekt,
en uit haar schoot ontspruit nieuw leven
waar God zijn hand houdt uitgestrekt.
God is ons genegen, onze God geeft zegen,
Hij die alles geeft,
Hij zal zijn geprezen, Hem zal alles vrezen
wat op aarde leeft.

Stil gebed
Groet
vg
De Heer zij met u
allen Ook met U zij de Heer
Bemoediging
vg
Onze hulp is In de naam van de Heer
allen die hemel en aarde gemaakt heeft
vg
Die trouw houdt tot in eeuwigheid
allen en niet laat varen het werk van Zijn handen
Drempelgebed afgesloten met
vg
door Jezus Christus, onze Heer
allen Amen
(gemeente gaat zitten)
Inleiding
Kyriëgebed
Luisteren naar Lied 412: 1 en 3 (cantor)
1 Wij loven U, o God, belijden U als Heer.
Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer.
U zingen alle heemlen, serafs, machten, tronen,
onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen:
Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen,
wiens grootheid aarde en hemel heerlijk openbaren!
3 U, Vader, U zij lof op een verhoogde toon!
Lof en aanbidding zij uw eengeboren Zoon.
Lof zij uw Geest, die ons ten Trooster is gegeven,
ons in de waarheid leidt, de weg van eeuwig leven.
U looft uw kerk alom, waar Gij die ook vergaarde;
U looft wat loven kan, in hemel en op aarde!

Moment met de kinderen
Lezen uit de Bijbel:
Jesaja 5: 1-7
1 Voor mijn geliefde wil ik zingen het lied van mijn lief en zijn wijngaard.
Mijn geliefde had een wijngaard, gelegen op vruchtbare grond.
2 Hij bewerkte de grond, haalde de stenen eruit en plantte een edele druivensoort.
Hij bouwde er een wachttoren, hakte ook een perskuip uit.
Hij verwachtte veel van zijn wijngaard, maar die bracht slechts wrange druiven voort.
3 Welnu, inwoners van Juda en Jeruzalem, spreek recht tussen mij en mijn wijngaard.
4 Wat kon ik meer aan mijn wijngaard doen, wat heb ik te weinig gedaan?
Ik verwachtte zo veel van mijn wijngaard, waarom bracht hij slechts wrange druiven voort?
5 Luister, ik zal jullie vertellen wat ik met mijn wijngaard ga doen:
Ik ruk de doornhaag uit en breek de muur af, zodat hij verbrand en vertrapt kan worden.
6 Ik zal hem laten verwilderen, er wordt niet meer gesnoeid, niet meer gewied,
dorens en distels schieten er op. De wolken zal ik opdragen geen regen op hem te laten vallen.
7 Israël is de wijngaard van de HEER van de hemelse machten, de uitgelezen aanplant zijn de
inwoners van Juda. Hij verwachtte recht, maar oogstte onrecht, hij zocht rechtsbetrachting, maar
vond rechtsverkrachting.
Luisteren naar

Lied 451: 1 en 2 (cantor)

1 Richt op uw macht, o Here der heirscharen
en laat uw hulp ontwaken uit uw hand,
wil voor uw aangezicht uw volk bewaren
opdat de nacht zal wijken uit het land.

2 Richt aan uw heil voor wie in onheil leven,
zend uw gerechtigheid als morgendauw,
dan zal het land de rijkste vruchten geven:
de vijgeboom en wijnstok van de trouw.

Lezen uit de Bijbel:
Matteüs 21: 33-46
33 Luister naar een andere gelijkenis. Er was eens een landheer die een wijngaard aanlegde en hem
omheinde. Hij groef er een kuil voor de wijnpers en bouwde een uitkijktoren. Toen verpachtte hij
hem aan wijnbouwers en ging op reis. 34 Tegen de tijd van de druivenoogst stuurde hij zijn
knechten naar de wijnbouwers om zijn vruchten in ontvangst te nemen. 35 Maar de wijnbouwers
grepen de knechten, ze mishandelden er een, doodden een ander en stenigden een derde. 36 Daarna
stuurde de landheer andere knechten, een grotere groep dan eerst, maar met hen deden ze hetzelfde.
37 Ten slotte stuurde hij zijn zoon naar hen toe, met de gedachte: Voor mijn zoon zullen ze wel
ontzag hebben. 38 Toen de wijnbouwers de zoon zagen, zeiden ze onder elkaar: “Dat is de
erfgenaam! Kom op, laten we hem doden en zo zijn erfenis opstrijken,” 39 en ze grepen hem vast,
gooiden hem de wijngaard uit en doodden hem. 40 Wanneer nu de eigenaar van de wijngaard komt,
wat moet hij dan met die wijnbouwers doen?’ 41 Ze antwoordden: ‘De onmensen! Laat hij ze op
een mensonwaardige manier ombrengen en de wijngaard verpachten aan andere wijnbouwers, die
de vruchten wel aan hem afdragen wanneer het daar de tijd voor is.’ 42 Daarop zei Jezus tegen hen:
‘Hebt u dit nooit in de Schriften gelezen:
“De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden. Dankzij de Heer is dit gebeurd,
wonderbaarlijk is het om te zien.”
43 Daarom zeg ik u: het koninkrijk van God zal u worden ontnomen, en gegeven worden aan een
volk dat het wel vrucht laat dragen. 44 Wie over die steen struikelt zal gebroken worden, en
iedereen op wie die steen valt zal worden verpletterd.’
45 Toen de hogepriesters en de farizeeën zijn gelijkenissen hoorden, begrepen ze dat hij over hen
sprak. 46 Ze wilden hem graag gevangennemen, maar ze waren bang voor de reactie van de
volksmassa, daar men hem voor een profeet hield.

Luisteren naar

Lied 841: 1 en 2 (cantor)

1 Wat zijn de goede vruchten,
die groeien aan de Geest?
De liefde en de vreugde,
de vrede allermeest,
geduld om te verdragen
en goedertierenheid,
geloof om veel te vragen,
te vragen honderd - uit;

2 geloof om veel te geven,
te geven honderd - in,
wij zullen leren leven
van de verwondering:
dit leven, deze aarde,
de adem in en uit,
het is van Gods genade
en zijn lankmoedigheid.

Preek
Luisteren naar

Lied 993: 1, 5, en 7 (cantor), 3 en 6 (gesproken door gemeente)

1 Samen op de aarde
dat beloofde land,
God zal ons bewaren,
want Hij houdt in stand

3 't Westen en het Oosten,
voor- en nageslacht,
om zijn Naam te troosten
zijn zij aangebracht;

6 want Hij zal verzoenen
wat vijandig is,
nieuwe namen noemen,
voor een oud gemis;

7 kerk en wereld samen,
vasteland en zee,
worden ja en amen,
ja uit ja en nee.

5 Israël, Egypte,
stem en tegenstem,
hoogtepunt en diepte
alles zegent Hem;

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader
Inzameling van de gaven
Luisteren naar Lied 868: 1, 2 en 5 https://www.youtube.com/watch?v=k1Ua8URLwEA
1 Lof zij de Heer, de almachtige
Koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en
blij musiceren.
Kom allen saam,
psalmzing de heilige naam,
loof al wat ademt de Here.
5 Lof zij de Heer met de heerlijkste
naam van zijn namen,
christenen loof Hem met Abrahams
kinderen samen.
Hart wees gerust,
Hij is uw licht en uw lust.
Alles wat ademt zegt: Amen.
Wegzending en Zegen

2 Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn
liefde uw leven;
heeft u in 't licht als op ade
laarsvleuglen geheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.

