Liturgie voor Zondag 27 september in de Oosterkerk
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: ds.Jan Willem Nieboer
: Bob van der Linde
: Bernard Zijda
: Sylvia Zijlstra
: Henk Kouwenhoven
Jan van der Veen
: Otto Visser
___________

Welkom en groet
Aansteken van de tafelkaarsen
Lied: Psalm 25: 1 en 3
Gebed
Inleiding
Lezen: Ezechiël 18: 1‐4
De HEER richtte zich tot mij: ‘Waarom gebruiken jullie in Israël toch het spreekwoord: Als de
ouders onrijpe druiven eten, krijgen de kinderen stroeve tanden? Zo waar ik leef – spreekt
God, de HEER –, nooit meer mag iemand bij jullie in Israël dit spreekwoord in de mond
nemen!
Weet dat alle mensenlevens mij toebehoren: zowel het leven van de ouders als dat van hun
kinderen ligt in mijn hand, en alleen wie zondigt zal sterven.
Lezen: Mattheüs 21: 23‐32
Toen hij naar de tempel was gegaan en daar onderricht gaf, kwamen de hogepriesters en de
oudsten van het volk naar hem toe. Ze vroegen hem: ‘Op grond van welke bevoegdheid doet
u die dingen? En wie heeft u die bevoegdheid gegeven?’ Jezus gaf hun ten antwoord: ‘Ik zal
u ook een vraag stellen, en als u mij daarop antwoord geeft, zal ik u zeggen op grond van
welke bevoegdheid ik die dingen doe. In wiens opdracht doopte Johannes? Kwam die
opdracht van de hemel of van mensen?’
Ze overlegden met elkaar en zeiden: ‘Als we zeggen: “Van de hemel,” dan zal hij tegen ons
zeggen: “Waarom hebt u hem dan niet geloofd?”
Maar als we zeggen: “Van mensen,” dan krijgen we het volk over ons heen, want iedereen
houdt Johannes voor een profeet.’ Dus gaven ze Jezus als antwoord: ‘We weten het niet.’
Daarop zei hij tegen hen: ‘Dan zeg ik u ook niet op grond van welke bevoegdheid ik die
dingen doe.
Wat denkt u van het volgende? Iemand had twee zonen. Hij zei tegen de een: “Jongen, ga
vandaag in de wijngaard aan het werk.” De zoon antwoordde: “Ik wil niet,” maar later
bedacht hij zich en ging alsnog. Tegen de ander zei de man precies hetzelfde. Die
antwoordde: “Ja, vader,” maar ging niet. Wie van de twee heeft nu de wil van zijn vader
gedaan?’ Ze zeiden: ‘De eerste.’ Daarop zei Jezus: ‘Ik verzeker u: de tollenaars en de hoeren

zijn u voor bij het binnengaan van het koninkrijk van God. Want Johannes koos de weg van
de gerechtigheid toen hij naar u toe kwam. U geloofde hem niet, de tollenaars en de hoeren
wel. En ook al zag u dat, u hebt u niet willen bedenken en hem alsnog willen geloven.
Lied: 834 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht

Overweging
Muzikaal meditatief moment
Gebeden
Lied: 840: Lieve Heer, Gij zegt kom en ik kom
Zegen
__________________

Collecte
De 1 collecte is voor Mercy Ships
De 2e collecte is bestemd voor de kerk
e

ZWO COLLECTE 27 september 2020
Het doel van deze collecte is Mercy Ships.
Mercy Ships is een prachtige organisatie die met een ziekenhuisschip gratis medische hulp
verstrekt aan de allerarmsten.
Mercy Ships heeft de stelling dat medische zorg voor ieder mens beschikbaar moet zijn.
Het grootste ziekenhuisschip ter wereld, met aan boord professionele vrijwilligers, zorgt er
voor dat operaties en trainingen toegankelijk zijn voor de allerarmsten. Met dit schip geeft
Mercy Ships nieuwe hoop en toekomstperspectief aan mensen die behandeld moeten
worden, zodat ze met zelfvertrouwen weer mee kunnen doen in hun leefomgeving.
Mercy Ships geeft geloof, hoop en liefde door aan deze arme mensen.
Bent u niet in de gelegenheid om deze dienst bij te wonen, maar wilt u toch een financiële
schenking doen? Dat kan.
U kunt geld overmaken op NL20RABO0359505945 tnv Diaconie, ovv Mercy Ships.
De ZWO commissie beveelt deze collecte van harte bij u aan.

