
ORDE VAN DE DIENST
1904070930
Vroomshoop
Kerkelijk Centrum Irene

Lied vooraf Opw 599 Kom tot de Vader

DIENST VAN VOORBEREIDING
Welkom Dianne Kamphuis

Intochtslied staande Opw 518 Heer, U doorgrondt en kent mij

Stil gebed
Votum en groet
Lied Opw 488 Heer, ik kom tot U

Gebed
Lied Opw Kids 180 Je mag er zijn

Onderricht Romeinen 6:3-5

BEDIENING VAN DE HEILIGE DOOP
Lied bij binnenkomst van de dopelingen Welkom in Gods huis
Doopwater
Dooponderricht
Doopgebed
Doopvragen
Doopgelofte
Luisterlied door combo Hemelhoog 502 In het water van de doop

Doop
Sien Suus Anne Uitzetter
Sem Frederik Warringa

Doopkaars
Doopboek
Lied staande Opw 770 Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om de Heilige Geest
Paasproject Projectlied: refrein, 5, refrein
>>>>> de kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing Henriëtte Sloof Lucas 20:9-19
Lied Opw 717 Stil, mijn ziel, wees stil

Preek
Lied Opw 180 Bron van licht en leven

>>>>> de kinderen komen terug uit de kindernevendienst

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Dank- en voorbeden
Gaven

tijdens de collecte https://youtu.be/7n9HsWZ2RGI
>>>>> de kinderen van de oppas kunnen worden opgehaald
>>>>> de tieners van de tienerkerk komen in de kerkzaal
Lied staande Opw 553  Laat het feest zijn in de huizen

Zegen



Lucas 20:9-19

Jezus 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. Na 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. Daarna stuurde hij een andere knecht. Ook die werd afgeranseld, en nadat
ze hem hadden vernederd stuurden ze ook hem met lege handen weg. De eigenaar stuurde toen een 
derde knecht, maar ook die werd afgetuigd en de wijngaard uitgegooid. Toen 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.” Toen de wijnbouwers hem zagen, overlegden ze met elkaar en zeiden: “Dat is de 
erfgenaam! Laten we hem doden, dan is de erfenis voor ons.” En ze gooiden hem de wijngaard uit en 
doodden hem. 
Wat zal de eigenaar van de wijngaard nu met hen doen? 
Hij komt zelf, doodt de wijnbouwers en geeft de wijngaard aan anderen.’ 

Toen de mensen dit hoorden, zeiden ze: ‘Dat nooit!’ Maar hij keek hen aan en vroeg: ‘Wat betekent dan 
wat er geschreven staat: “De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden”? Iedereen die 
over die steen struikelt zal gebroken worden, en iedereen op wie die steen valt zal worden verpletterd.’ 
De 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.






