
 

Orde van dienst 

voor de viering van  

2 oktober 2022 in de 

Bergsingelkerk te Rotterdam 

 

3e zondag van de herfst 

Israël-zondag 

 

Kleur: groen 
 

Voorganger: Ds. Ton Verbeek 

Organist: 

Lector:                   

Edwin Vooijs 

René IJpenga 

Opgang 

- Klokken luiden 

- Orgelpreludium over Lied 320 

- Welkom door ambtsdrager van dienst 

 

Intrede 

(allen gaan staan) 

 

- Intochtslied:  Psalm 62: 1 en 4 

 

-  Bemoediging 

V: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 

G: die hemel en aarde gemaakt heeft. 

 

- Groet 

V: Genade zij u en vrede van God, de Vader  

en van Jezus Christus door de Heilige  

Geest 

G:  Amen. 

 

- Gebed van toenadering 
 

- Intochtslied (vervolg): Psalm 62: 5 

  (allen gaan zitten) 
 

- Kyrië met gezongen responsie 

Na: …daarom  roepen wij zingend tot U: 

 

 
 

- Glorialied:   Lied 146a: 1 en 4 
 

De Heilige Schrift 

 

- Gebed van de zondag 

 

- Kinderen gaan naar de kindernevendienst  

 

De tien leefregels – Het grote gebod  

 

- Zingen:  Lied 320: 1, 2 en 3  

 

- Schriftlezing:  Jesaja 5:1-7 

 

Het lied van de wijngaard 
51Voor mijn geliefde wil ik zingen 
het lied van mijn lief en zijn wijngaard. 
Mijn geliefde had een wijngaard, 
op een vruchtbare helling gelegen. 
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. 
3‘Welnu, 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 zoveel 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 vertrapt en geplunderd 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 gekoesterde planten zijn de inwoners van Juda. 
Hij verwachtte recht, maar oogstte onrecht, 
Hij zocht rechtsbetrachting, maar vond 
rechtsverkrachting. 
 

- Zingen:  Lied 841: 1 

 

- Schriftlezing:  Matteus 21:33-43 

 
33Luister 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. 35Maar 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. 38Maar toen 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: ‘Hij moet die 
ellendelingen een ellendige dood laten sterven en 
de wijngaard verpachten aan andere wijnbouwers, 
die de vruchten wel aan hem afdragen wanneer 
het daar de tijd voor is.’ 42Daarop 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.  
 

- Zingen:   Psalm 118: 8 

 

- Uitleg en verkondiging 

 

- Meditatief orgelspel (overgaand in het volgend lied) 

 

- Zingen: ‘Er is een stad voor vriend en vreemde’ 

 

 
 

2. Er is een huis om in te wonen voorbij het 
dodendal, er is een vader met zijn zonen, zij 
roepen overal. Refrein  
 
3. Er is een tafel om te eten voorbij het 
niemandsland. Er is een volk dat wordt vergeten, 
dat volk roept overal. Refrein 
 

4. Er is een wereld zonder grenzen, zo groot als het 
heelal. Er is een hemel voor de mensen, dat hoor je 
overal. Refrein 
 

Gaven en Gebeden  

 

- Diaconaal ‘minuutje’ 

 

- Inzameling van de gaven  

  (digitaal, zie ook zondagsbrief) 

   

  Rekeningnummer Kerk: 

  NL61 INGB 0000 0188 07 

  Rekeningnummer Diaconie: 

  NL26 INGB 0000 1523 27 

 

- Voorbede, met gezongen responsie 

 

 
 

- Stilgebed   

 

- Onze Vader 

 

Zending en Zegen  

 

- Kinderen komen terug uit de kindernevendienst 

 

(allen gaan staan) 

 

- Zingen:  Lied 868: 1, 2 en 5 

 

- Zending en Zegenbede  

 

G:  Amen, amen, amen! (gezongen) 

 
 

- Orgelpostludium over Lied 919 

 

 

 

 

 

 


