
Zondag 7 april 2019 

Judica 5e zondag van de 40 dagen 

GOEDE HERDERKERK – APELDOORN 

Voorganger: ds. J.P. van Ark 

Thema: ‘Gods wijngaard in deze wereld’ 

Ouderling: Mirjam Bakx-Leenheer 

Diaken: Fenny Meijer van Klompenburg 

Lector: Wilma Spijker 

Organist: Leen Jacobs 

Lichtdragers: Godmode 

 

ORGELSPEL 

 

DE DIENST BEGINT 

 

WOORD VAN WELKOM 

 

MOMENT VAN STILTE 

 

MUSICA PRO DEO 

 

(We blijven zitten) 

 

OPENINGSLIED: Lied 885  

“Groot is Uw trouw 

 

VOTUM EN BEMOEDIGING 

v: In de Naam van de Vader en de Zoon 

 en de heilige Geest. 

g:  Amen. 

 

v: Onze hulp is de Naam van de Heer 

g: die hemel en aarde gemaakt heeft 

v: die trouw blijft tot in eeuwigheid  

g: en nooit in de steek laat wat Hij ter hand ge-

nomen heeft. Amen. 

 

DE PSALM VAN DE ZONDAG: Lied 65 vers 1 en 6 

 

DREMPEL- EN SMEEKGEBED 

 

Omdat het nu de 40-dagentijd is zingen we het Glo-

rialied niet. Daarom zijn we nu een moment stil. Het 

Gloria klinkt weer in de Paaswake. 

 

MOMENT VOOR JONG EN OUDER  

Daarna gaan de kinderen naar de nevendienst. 

 

DE DIENST VAN HET WOORD 

 

GROET 

v: De Heer zij met u. 

a: Ook met u zij de Heer. 

 

GEBED VAN DE ZONDAG 

v: …. 

 dit uur en alle dagen van ons leven. 

a: Amen. 

 

1e LEZING: Jesaja 5 vers 1 tot en met 7 
1Voor 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 he-

melse machten, 

de uitgelezen aanplant zijn de inwoners van Juda. 

Hij verwachtte recht, maar oogstte onrecht, 

hij zocht rechtsbetrachting, maar vond rechtsver-

krachting. 

 

ZINGEN: Lied 981 

 

2e LEZING: Lucas 20 vers 9 tot en met 19 
9Hij 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 ver-

nederd stuurden ze ook hem met lege handen 

weg. 12De eigenaar stuurde toen een derde 

knecht, maar ook die werd afgetuigd en de wijn-

gaard 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 wijn-

gaard 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 gewor-

den”? 18Iedereen die over die steen struikelt zal ge-

broken worden, en iedereen op wie die steen valt 

zal worden verpletterd.’ 19De schriftgeleerden en ho-

gepriesters, 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. 

 

Johannes 15 vers 1 tot en met 5 
1‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijn-

bouwer. 2Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt 

snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt 

snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. 3Jullie 

zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. 
4Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan 

de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dra-

gen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie 

niet in mij blijven. 5Ik ben de wijnstok en jullie zijn de 

ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij 

veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets 

doen. 

 

 

ZINGEN: Lied 841 vers 1 en 4 

“Wat zijn de goede vruchten” 

 

PREEK Gods wijngaard in deze wereld’ 

 

DE DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

ZINGEN: LIED 653 vers 5 en 7 

 

GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader) 

 

De kinderen komen terug uit de nevendienst. 

 

INZAMELING VAN DE GAVEN  

Desgewenst kunnen ouders hun kinderen uit de 

oppas halen. 

 

SLOTLIED (zo mogelijk staande): Wil je opstaan 

en Mij volgen (uit Iona) zie hieronder 

 

 

ZEGEN, Allen na het gesproken amen: Lied 425 

  

De lichtdagers brengen het licht van de Paas-

kaars waar het zijn moet: naar buiten – en wij 

gaan achter hen aan. 

 

MUSICA PRO DEO 

 

 

 
 

Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis?  

Wil je zijn tot hoed' en zegen voor wie vreemd'ling is?  

Val je niet een mens te hard die in leugens is verward?  

Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij?  

 

Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: 'Help mij!'  

Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij? Zie  

je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan,  

opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij?  

 



Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei!  

Wil je luist'ren als Ik zeg: 'Een koningskind ben jij!,  

Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept  

en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij?  

 

Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest.  

Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd.  

Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna, en  

met lijf en ziel besta in U en Gij in mij.  

 

 

######################################### 

 

De schikking van de 40-dagentijd: opzet van het accent voor 7 april:  

Links: gewelddadig beheer voor eigen gewin: blauwe druifjes (=wijngaard) te midden van een stekelige tak 

met rode bloemen (=geweld).  

Rechts: De Ware Wijnstok met klimop: bij Christus kom je tot bloei en draag je vrucht. (Wilma Spijker)  

 

COLLECTEN 

1.- Diaconie: Zuidelijk Afrika 

Terwijl onze aandacht alle kanten op getrokken wordt en we het soms bijna niet kunnen bijbenen wil ik toch 

uw dringende aandacht vragen door het volgende: 

Op dit moment voltrekt zich in Zuidelijk Afrika een enorme humanitaire ramp. De cycloon Idai zorgt in grote 

delen van Mozambique, Malawi en Zimbabwe voor een enorme ravage. Volgens het Wereldvoedselpro-

gramma van de VN zou de cycloon, die de afgelopen dagen het zuidoosten van Afrika trof, kunnen uit-

groeien tot de grootste aan het weer gerelateerde natuurramp op het zuidelijk halfrond ooit. Zeker 3 miljoen 

mensen zijn getroffen, meer dan 500.000 mensen zijn dakloos geraakt. Kerk in Actie is gestart met hulpver-

lening. 

2.- Goede Herderkerk 

3.- Wijkkas 

4.- Kindernevendienst: collecteert voor een kindertehuis in Moldavië 

 

BLOEMENGROET - De bloemen uit deze dienst gaan als groet naar: 

❖ Dhr. Schimmel, en naar 

❖ Mevr. Tromp van Amersfoort. 

 

 


