Kievietkerk te Wassenaar
zondag 7 april 2019
zondag Judica, “verschaf mij recht”

Over bruikbare en onbruikbare stenen
Hoe maak je je leven minder zwaar?

Voorganger: ds. Pieter van Winden
Organist: Anneke Jansen
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Welkom
Allen gaan staan
We zingen Lied 272:1,2 Wij komen hier ter ere van uw naam
Bemoediging:
v. Onze hulp is in de naam van de
Heer
g. die hemel en aarde gemaakt heeft
v. Die trouw blijft tot in eeuwigheid
g. en niet laat varen het werk van
zijn handen
Groet
v. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en
van Jezus Christus, de Heer, door de Heilige Geest
g. Amen
We zingen antifoon Lied 535f

Intochtspsalm, Psalm 43:3,4
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4. Dan ga ik op tot uw altaren,
tot U, o bron van zaligheid.
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren
en dankbaar ruisen alle snaren
voor U die al mijn vreugde zijt
en eindloos mij verblijdt.
We zingen antifoon Lied 535f

Allen gaan zitten
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Over deze dienst (gesprek met de kinderen)
De kinderen gaan naar de kinderwoorddienst
Als Kyriegebed zingen we Lied 547:1,2,3 Met de boom des
levens
Gebed bij de opening van de Bijbel
Lezing uit Jesaja 58,7-9a
7
Is het niet: je brood delen met de hongerige,
onderdak bieden aan armen zonder huis,
iemand kleden die naakt rondloopt,
je bekommeren om je medemensen?
8
Dan breekt je licht door als de dageraad,
je zult voorspoedig herstellen.
Je gerechtigheid gaat voor je uit,
de majesteit van de HEER vormt je achterhoede.
9Dan geeft de HEER antwoord als je roept;
als je om hulp schreeuwt, zegt hij: ‘Hier ben ik.’
Lied 981:1,4,5 Zolang er mensen zijn op aarde
Lezing uit Lucas 20,9‐19
9
Hij vertelde de menigte de volgende gelijkenis: ‘Een man
legde een wijngaard aan en verpachtte die aan wijnbouwers,
waarna hij voor geruime tijd op reis ging. 10Na verloop van
tijd stuurde hij een knecht naar de wijnbouwers, die het deel
van de oogst dat de eigenaar toekwam in ontvangst moest
nemen. Maar de wijnbouwers ranselden hem af en stuurden
hem met lege handen weg. 11Daarna stuurde hij een andere
knecht. Ook die werd afgeranseld, en nadat ze hem hadden
vernederd stuurden ze ook hem met lege handen weg. 12De
eigenaar stuurde toen een derde knecht, maar ook die werd
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afgetuigd en de wijngaard uitgegooid. 13Toen zei de eigenaar
van de wijngaard: “Wat moet ik doen? Ik zal mijn geliefde
zoon naar hen toe sturen, voor hem zullen ze toch wel ontzag
hebben.” 14Toen de wijnbouwers hem zagen, overlegden ze
met elkaar en zeiden: “Dat is de erfgenaam! Laten we hem
doden, dan is de erfenis voor ons.” 15En ze gooiden hem de
wijngaard uit en doodden hem. Wat zal de eigenaar van de
wijngaard nu met hen doen? 16Hij komt zelf, doodt de
wijnbouwers en geeft de wijngaard aan anderen.’
Toen de mensen dit hoorden, zeiden ze: ‘Dat nooit!’
17Maar hij keek hen aan en vroeg: ‘Wat betekent dan wat er
geschreven staat: “De steen die de bouwers afkeurden is de
hoeksteen geworden”? 18Iedereen die over die steen
struikelt zal gebroken worden, en iedereen op wie die steen
valt zal worden verpletterd.’
19De schriftgeleerden en hogepriesters, die wisten dat Jezus
deze gelijkenis met het oog op hen verteld had, wilden hem
op dat moment laten grijpen, maar ze waren bang voor de
reactie van het volk.

We zingen Lied 556:1,2,3 Alles wat over ons geschreven is

Overweging

Zingen Lied 286:1,2 Waar de mensen dwalen in het donker
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Gebeden - Stil gebed - Onze Vader
We zingen lied 368 E telkens als een gebedsintentie sluit met
“daarom bidden en zingen we tot U o Heer,”

Inzameling van de gaven
1e collecte Kerk in Actie scholing weeskinderen Rwanda
2e collecte voor de Kerk
3e collecte onderhoud van de keukens
We zingen (staande) lied 425 Vervuld van uw zegen
Zegen
g. Amen
Mededelingen:
-

Zondag 14 april is KidsChurch in de Dorpskerk: met de
kinderen en gezinnen van geheel Wassenaar vieren we
Palmpasen.
Iedere woensdag: Ochtendgebed in de Kievietkerk,
aanvang 10.00 uur. Ingang onder de toren.
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