
Zondag 27 september 

26e Zondag door het Jaar 

Wat ziet God het liefst? 

 

 

 

Tijd voor een moment met Jezus en met elkaar. 

Is iedereen er klaar voor? 

Is het kaarsje al aan?  

 

Vandaag vertelt Jezus weer een bijzonder verhaal. 

Een vader vraagt zijn zoons te gaan werken in zijn wijngaard. 

Ieder geeft daar op geheel eigen wijze antwoord op. 

 



In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen. 

Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.  

(Mat. 21, 28-32) 

 

Verteller: Op een dag zei Jezus  

tegen de hogepriesters en de oudsten van het volk: 

Jezus:  "Wat denkt u van het volgende ? 

Een man had twee zoons. 

Hij ging naar de eerste en zei: 

Vader: 'Jongen, ga vandaag werken in mijn wijngaard.'  

Jezus:  Deze antwoordde: 

Zoon 1: 'Goed vader.' 

Jezus:  Maar hij deed het niet. 

Toen ging hij naar de tweede en zei hetzelfde.  

Deze antwoordde: 

Zoon 2: 'Neen, ik wil niet.' 

Jezus:  Maar later kreeg hij spijt en ging toch. 

Wie van de twee heeft nu de wil van zijn vader gedaan ?"  

Oudsten: 'De laatste.' 

Verteller: Toen zei Jezus tegen hen: 

Jezus:  "Luister wat ik jullie zeg  

tollenaars en slechte vrouwen gaan eerder dan jullie  

het Rijk van God binnen. 

Johannes kwam naar jullie toe en deed wat rechtvaardig is.  

Toch hebben jullie hem niet geloofd,  

terwijl tollenaars en slechte vrouwen hem wel geloofden. 

Maar zelfs nadat jullie dat gezien hadden, 

zijn jullie toch niet tot betere gedachten gekomen  

en hebben jullie hem niet geloofd." 

Verteller: Woord van de Heer. 
  



Om te doen 

Gesprekje Op welke zoon uit het evangelie lijk jij het meest? 

Wat ziet God het liefst: Mooie woorden of goede daden?   
 

Bidden Lieve Jezus,  

  Ja zeggen, en ook ja doen, lukt mij niet altijd. 

Toch ziet U dat juist graag.  

Wilt U mij vergeven als het weer eens mis gaat? 

Help mij alstublieft een goede knecht van Vader God te zijn. 
 

Zingen Gewoon maar een knecht 

Gewoon maar een knecht,  
Zo wil ik zijn, zo wil ik zijn voor U. 
Eenvoudig en echt,  
U de Heer, ik de knecht,  
zo wil ik zijn voor U. 
 

Gewoon maar een knecht,  
Zo wil ik zijn, zo wil ik zijn voor U. 
U dienen als Heer,  
niets minder, niets meer,  
zo wil ik zijn voor U. 
 

Gewoon maar een knecht,  
Zo wil ik zijn, zo wil ik zijn voor U. 
Ik meen het oprecht:  
Heer doen wat U zegt,  
zo wil ik zijn voor U. 
 
 

Dit liedje is te beluisteren via https://www.youtube.com/watch?v=rwUxgOYtQc4 
 

Tip van de week 

       
       
In het ‘Onze Vader’ bidden we: ‘Uw Rijk kome. Uw wil geschiede …!’ 

Maar doe je dat elke dag? Is beloofd, ook echt beloofd? En hoe doe je dat?  

Misschien kun je er deze week eens extra op letten. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rwUxgOYtQc4

