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Ter inleiding 
In deze viering van Schrift & Tafel staan we stil bij de 
gelijkenis van de onrechtvaardige pachters (Mattheüs 21 vers  

33 – 43); een gelijkenis die ook sterk doet denken 
aan het lied van de wijngaard (Jesaja 5 vers 1 – 7). Het zijn lastige 
teksten, en dat nog wel op Israëlzondag! Tegenover een escalatie 
van geweld stelt Jezus een escalatie van liefde! We vieren samen 
Gods grote liefde in Jezus Christus met een stukje brood en een 
slokje druivensap. We proeven al even aan het Koninkrijk, Gods 
nieuwe wereld. 

 
Orgelspel 
 
Moment van verstilling 

 
   Welkom door de ouderling van dienst 
  
 Lied 210 vers 1, 2 en 3 – God van hemel, zee en aarde 
 

Aanvangswoord en groet   (staande) 
voorganger: Onze Helper is de HEER, 
allen:  die hemel en aarde gemaakt heeft; 
voorganger: die trouw blijft, altijd weer, 
allen:  en niet loslaat wat zijn Hand begon. 
 

voorganger: Genade, licht en vrede, met elk van jullie, 
   thuis en hier, van God de Vader, 
   en van Jezus onze Heer, 
   in de ruimte van de Heilige Geest. 
allen:  Amen. 
        (we gaan weer zitten) 
Inleiding op de viering 
 
Wij leggen in gebed de wereld en ons leven aan God voor; 
een gebed dat we enkele afwisselen met een  

gezongen ‘Heer, ontferm U’ 
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Lied 154b vers 1, 2 en 8 – Heel de schepping, prijs de Heer 
  

Kindermoment 

 
 We kijken en luisteren naar een soekot liedje: 

  
https://www.youtube.com/watch?v=mDqZG4ZWaNU 

 
Gebed om de Heilige Geest  
 
Lezing: Jesaja 5 vers 1 – 7 – Het lied van de wijngaard 
 
Voor mijn geliefde wil ik zingen 
het lied van mijn lief en zijn wijngaard. 

Mijn geliefde had een wijngaard, 
gelegen op vruchtbare grond. 
2Hij 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. 
3Welnu, inwoners van Juda en Jeruzalem, 
spreek recht tussen mij en mijn wijngaard. 
4Wat 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? 
5Luister, 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. 
6Ik 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. 
7Israël 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. 
 
Lied 80 vers 4 en 6 – Gij hebt een wijnstok uitgegraven 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mDqZG4ZWaNU
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Lezing: Mattheüs 21 vers 33 - 43 
 
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. 34Tegen 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. 36Daarna stuurde de 
landheer andere knechten, een grotere groep dan eerst, maar met 
hen deden ze hetzelfde. 37Ten slotte stuurde hij zijn zoon naar hen 
toe, met de gedachte: Voor mijn zoon zullen ze wel ontzag 
hebben. 38Toen de wijnbouwers de zoon zagen, zeiden ze onder 

elkaar: “Dat is de erfgenaam! Kom op, laten we hem doden en zo 
zijn erfenis opstrijken,” 39en ze grepen hem vast, gooiden hem de 
wijngaard uit en doodden hem. 40Wanneer nu de eigenaar van de 
wijngaard komt, wat moet hij dan met die wijnbouwers doen?’ 41Ze 
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.” 43Daarom zeg ik u: het koninkrijk van God zal u worden 
ontnomen, en gegeven worden aan een volk dat het wel vrucht laat 
dragen.  

 
Lied 721 vers 1, 2 en 3 – Houd ons bijeen, God, rond uw woord 
 
Preek 
 
Lied 838 vers 1 en 4 – O grote God die liefde zijt   
 
Aandacht voor het doel van de collecte 

 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed 

 
 Tafelgebed 
 
 Lied 985 vers 1 en 3 – Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven 
 
 Tafelgebed (vervolg) 
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 Onze Vader en vrede groet 
 

 We delen brood en druivensap 
 
 Tijdens het delen van brood en druivensap: 

Lied 900 – Nada te turbe 
Lied 875 vers 1, 2 en 3 – Father, we love you  

  
 We danken God  
 
 Lied 68 vers 7 – God zij geprezen met ontzag  

 
Uitzending en zegen    (staande)  

gezongen ‘amen, amen, amen!’ 
 
       (we nemen nog even plaats) 
   
  Muziek 
 

 
       
 


