3e zondag van de herfst
Zondag 4 oktober 2020

Gemeente rond de Kerk van Ammerstol
Dienst van Woord, Gebed en Orgelspel1

Welkom

PS: vergeet u niet na de dienst uw telefoon weer aan te zetten?

In deze dienst:
Voorganger:
Organist :
Ouderling :
Diaken
:
Lector
:
Ontvangst :
Koster
:

mw ds Margreet Gouwens uit Schoonhoven
Wim Voorrips
Willie Kok (L)
Yvon van Loon
José Bos
Bernard Zom
Cees de Vos

VOORBEREIDING
Welkom
De kaarsen worden aangestoken.
In stilte zoeken wij Gods aanwezigheid.
Allen gaan staan.
Bemoediging
v. : Onze hulp is in de Naam van de Heer.
1

Liederen: Liedboek (Zingen en bidden in huis en kerk)
Lezingen: Nieuwe Bijbelvertaling (NBG)

A.: Die hemel en aarde gemaakt heeft.
v. : Die trouw houdt tot in eeuwigheid.
A.: En niet laat varen de werken van Zijn handen.
v. : Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus,
in de gemeenschap van de Heilige Geest.
A.: Amen.
Allen gaan zitten.
INLEIDING OP DE DIENST
Gebed om ontferming:
………………………
afgesloten met:
v. : Heer, ontferm u over ons.
A.: Heer, ontferm u over ons.
v. : Christus, ontferm u over ons.
A.: Christus, ontferm u over ons.
v. : Heer, ontferm u over ons.
A.: Heer, ontferm u over ons.
Amen.
DE SCHRIFTEN GELEZEN EN UITGELEGD
1e Lezing:
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.

l. : Dit is het woord van de Heer.
A.: Wij danken God.
Orgelspel

(melodie Lied 80: ‘O God van Jozef, leid ons verder’)

Evangelielezing:
Matheus 21: 33 - 43
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. Oen 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 Tenslotte 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
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.
l. : Lof zij U Christus.
A.: In eeuwigheid. Amen.
Orgelspel

(melodie Lied 210: ‘God van hemel, zee en aarde’)

UITLEG EN VERKONDIGING
Orgelspel

(melodie Lied 841: ‘Wat zijn de goede vruchten’)

Dank- en Voorbeden
……………………….
Met als acclamatie:
A.: Heer, onze Heer, wij bidden U ontferm U
Stil gebed
“Onze Vader”

Allen gaan staan.

WEGZENDING EN ZEGEN
`Amen`
Allen gaan zitten.

Orgelspel

(melodie Lied 425: ‘Vervuld van uw zegen’)

Nadat de voorganger en ouderling elkaar hebben begroet, verlaten wij de kerk.

Er is één collecte bij de uitgang bestemd voor de kerkvoogdij en de diaconie.

Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten, wel met in achtneming van de Coronaleefregels! Er is koffie en thee. U bent allen van harte welkom.

Volgende week zondag, zondag 11 oktober 2020, is dit jaar de Oogstdienst.
Voorganger is ds Roel Braakhuis.

