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Zondag, 4 oktober 2020 

Beste broeder, beste zusters, 

Gebed 

Almachtige eeuwige God,  
Gij blijft alle mensen roepen 

en met geduld wacht Gij van elk van ons het antwoord af. 
Wij bidden U: 

dat de drukte van het leven uw uitnodiging niet overstemt, 

dat wij niet vergeefs uw roepstem horen. 
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, 

die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, 
God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 

De Eerste lezing is genomen uit Jesaja 
Ik wil zingen voor mijn vriend, zingen het lied van mijn vriend en zijn wijngaard. Mijn vriend had 

een wijngaard, die lag op een vruchtbare helling. Hij spitte hem om en maakte hem vrij van 

stenen, hij plantte er uitgelezen wingerden; in het midden bouwde hij een toren en hij kapte er 
een perskuip uit. Toen hoopte hij druiven te krijgen, maar de wijngaard gaf enkel wilde vruchten. 

En nu, inwoners van Jeruzalem, mannen van Juda, nu moet gij de rechters zijn over mij en mijn 
wijngaard! Wat had ik nog meer kunnen doen voor mijn wijngaard en heb ik voor hem niet 

gedaan?  
Ik had op druiven gehoopt! Waarom geeft hij mij wilde vruchten? Ik zal u dan nu vertellen wat 

ik ga doen met mijn wijngaard. Ik haal zijn omheining weg, dat hij kaalgevreten kan worden. Ik 
maak zijn muren stuk, dat hij platgetrapt kan worden. Ik maak van hem een verwilderd stuk 

Nieuwe regels voor onze kerk in deze periode van corona 

1. Komend weekend is er gewoon een viering in de kerk. We zijn dankbaar dat we voor-

lopig open kunnen zijn en, met in achtneming van de 1,5 meter, voldoende plaats voor 
u hebben.  

2. Wanneer u de kerk binnenkomt, wordt uw naam genoteerd. Aan u wordt gevraagd of 
u geen klachten heeft. Wanneer u wel klachten heeft, wordt u gevraagd naar huis te 

gaan. Als u aangeeft dat u gezond bent, wordt dit genoteerd. 
3. Mondkapjes zijn weliswaar niet verplicht, maar we nodigen u van harte uit om bij uw 

bezoek aan de viering een mondkapje te dragen bij binnenkomst en het uitgaan van 
de kerk. 

4. Na afloop van de zondagsviering is er geen gezamenlijk koffiedrinken en ook de werk-

groepen worden gevraagd om na de vergadering geen nazit te houden. 

Mochten de regels binnenkort weer worden aangepast, dan laten we het u weten. 

Bij de opening van de Schriften 

Het beeld van de wijngaard wordt ons voorgehouden,  
de wijngaard die goede vruchten voortbrengt. 

Zijn wij die wijngaard? 

Zijn de druiven zoet of zuur? 
Laat Gods Woord in jou, in ons ontkiemen, 

opdat wij de goede vruchten voortbrengen. 
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grond; hij word t niet langer gesnoeid en met geen hak meer bewerkt; distels en dorens schieten 
er op, en aan de wolken verbied ik hun regen op hem te laten vallen.  

De wijngaard van de Heer der hemelse machten is het huis Israël. De mannen van Israël zijn 
bevoorrechte planten. Hij hoopte op recht: en zie het was onrecht; betrachten van recht: het 

was verkrachten van recht. 

De Evangelielezing is genomen uit Matteüs  

In die tijd sprak Jezus tot de hogepriesters en de oudsten van het volk: ‘Luistert naar deze 

gelijkenis: Er was eens een landeigenaar die een wijngaard aanlegde; hij zette er een heining 
omheen, hakte een wijnpers erin uit en bouwde een wachttoren. Daarop verpachtte hij hem aan 

wijnbouwers en vertrok naar den vreemde. Toen de tijd van de oogst gekomen was, zond hij 
zijn dienaren naar de wijnbouwers om de opbrengst in ontvangst te nemen. 

Maar de wijnbouwers grepen zijn dienaren vast. Zij mishandelden de een, doodden de ander en 
stenigden een derde. Daarop zond hij andere dienaren, talrijker dan de eersten; maar zij be-

handelden hen op dezelfde manier. Tenslotte stuurde hij zijn zoon naar hen toe, in de veronder-
stelling dat zij zijn zoon wel zouden ontzien.  

Maar toen de wijnbouwers de zoon zagen, zeiden ze onder elkaar: Dat is de erfgenaam; vooruit, 

laten we hem vermoorden en ons zijn erfenis toe eigenen. Ze grepen hem vast, wierpen hem de 
wijngaard uit en doodden hem. Wanneer nu de eigenaar van de wijngaard komt, wat zal hij dan 

wel met die wijnbouwers doen?’ Ze antwoordden Hem: ‘Hij zal die misdadigers een ellendige 
dood doen sterven en zijn wijngaard zal hij aan andere wijnbouwers verpachten, die hem de 

opbrengst op de vastgestelde tijd zullen afdragen.’ Toen sprak Jezus tot hen: ‘Hebt gij nooit in 
de Schrift gelezen: De steen die de bouwlieden hebben afgekeurd, is juist de hoeksteen gewor-

den. Op last van de Heer is dat gebeurd en het is wonderbaar in onze ogen. Daarom zeg ik u: 
Het rijk Gods zal u ontnomen worden en gegeven aan een volk dat wel de vruchten daarvan 

opbrengt.’  

Stuur deze pastorale brief gerust door naar andere belangstellenden. 
 

 

 

Het rozenkransgebed in oktober: 
Maria Magdalenakerk: Elke maandag, aanvang 19.00 uur  

Laurentiuskerk: Elke dinsdag, aanvang 19.00 uur 

Gebed bij psalm 80 
Goede God, U zorgt voor ons 

als een wijngaardenier voor zijn wijngaard.  
Maar waarom is er een ziekte in uw wijngaard; 

waarom geven de raken van ons leven minder vrucht? 
 

We horen de roep van mensen in nood, 
die hun bedrijf verloren zien gaan, 

of die het contact met een ander missen 
en we richten ons in onze nood tot U. 

 

Wij prijzen u als de grond van ons bestaan. 
Wij willen met u verbonden blijven  

als de rank aan de wijnstok. 
Voedt ons met uw scheppende levenskracht, 

 
God, wij bidden u, Iet op uw wijngaard; 

bescherm wat uw eigen hand heeft geplant,  
geef ons de kracht als mens te groeien. 

Richt ons op, lach ons weer toe  

en wij zullen gered zijn. 
 

Rob van Uden 
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