
Orde van dienst 4 okt 2020, Grote Kerk, Israëlzondag 
 
Orgelspel 
Welkom 
Lied 868: 2 en 5  
2. Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 
heeft u in ‘t licht als op adelaarsvleuglen geheven. 
Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft zijn woord u gegeven. 
 
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. 
 
Bemoediging, groet en drempelgebed 
Psalm 118: 8 en 10  
8. De steen, die door de tempelbouwers 
verachtelijk was een plaats ontzegd, 
werd tot verbazing der beschouwers 
ten hoeksteen door God zelf gelegd. 
Dit werk is door Gods alvermogen, 
door ‘s Heren hand alleen geschied. 
Het is een wonder in onze ogen. 
Wij zien het, maar doorgronden ‘t niet. 
 
10. De Heer is God, zijn gunst verheugde 
ons oog en hart met vrolijk licht. 
Nu worde ‘t offer onzer vreugde 
op zijn altaren aangericht. 
Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen, 
o God, U roemen wijd en zijd. 
Laat aller lof ten hemel rijzen: 
Gods liefde duurt in eeuwigheid. 
  
De Tien  Woorden  
Antwoordlied: ‘Hevenuh slalom aleichem’ 
(met instrumenten en zangers) 
 
Moment met de kinderen 
Orgel: wij gaan voor even uit elkaar  
 
Groet en gebed 
 
Schriftlezing O.T.: Jesaja 5:1-7 
Lied 61 (Liedboek 1973)  
1. Een landheer had met eigen hand een goede wijngaard 
aangeplant, voorzag die van een uitzichttoren, 
een pers en alle toebehoren, beveiligde hem met een heg, 
gaf hem aan pachters en ging weg om, als de wijngaard had 
gedragen, zijn aandeel in de vrucht te vragen. 
 
Refr.: Het land dat wij bewonen hoort ons alleen. 
Wie om de pachtsom komen zenden wij heen. 
God week te lang geleden uit ons bestaan. 
God is in eeuwigheden op reis gegaan. 
 
2. Wij hebben Gods natuur gepacht en nooit meer om de huur 
gedacht, hebben gegrepen en geslagen die om de vruchten 
durfden vragen, hebben gestenigd en gedood die deden wat hen 
God gebood. Maar niets is ons nog overkomen, 
de wijngaard is ons niet ontnomen. Refr. 

 
3. O Here God, wat wilt Gij nog? Zendt Gij uw Zoon? Gij kent ons 
toch, Gij weet toch hoe wij met Hem hand'len, hoe wij Hem doden 
als de and'ren. Wij werpen Hem uw wijngaard uit om die te erven 
als een buit. Dan kan ons niets meer overkomen, wordt nooit de 
wijngaard ons ontnomen. Zult Gij nu tot ons komen, Heer, tot een 
straf, en 't land dat wij bewonen, neemt Gij 't ons af? Zullen wij 't 
niet beërven als deelgenoot, maar met de kwaden sterven een 
kwade dood? 

 
Schriftlezing N.T.: Matt.21:33-43 
Lied: Psalm 80: 4 t/m 7 
4. Gij hebt een wijnstok uitgegraven, 
die, dank zij uw genadegaven, 
gegroeid stond in Egypteland, 
en hem naar Kanaän verplant. 
Daar kwam hij eerst tot volle groei, 
berg na berg dekkend met zijn bloei. 
 
5. Waarom hebt Gij gesloopt zijn wallen 
en wordt zijn vrucht geroofd door allen? 
Te gronde gaat uw heerlijk goed: 
het wordt door evers omgewroet 
en ‘t roofdier rukt de ranken neer. 
O God, machtige God, keer weer! 
 
6. Zie van uw hoge hemel neder, 
dat onze aanblik U vertedert, 
geef op uw eigen planting acht 
de zoon die Gij hebt grootgebracht, 
brand hem niet weg in uw gericht, 
as tot as voor uw aangezicht. 
 
7. Dan zullen wij niet van U wijken, 
uw naam zal op ons voorhoofd prijken, 
uw naam is ons als uw gelaat: 
een sterrenbeeld, een dageraad. 
Laat lichten ons uw aanschijn, Heer, 
doe ons opstaan en help ons weer. 
 
Uitleg en verkondiging 
Orgelspel 
 
Lied: Ubi caritas (met instrumenten) 
 
Gebeden en Onze Vader 
 
Slotlied 841: 1 en 2 
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. 
 
Zegen met gesproken Amen 
Gemeente gaat weer even zitten, na aanwijzing verlaten we de kerk 

orgelspel, collecteschalen bij de uitgang 


