
Zondag 4 oktober 2020 
27e zondag door het jaar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 
 

Brandt het kaarsje al? 
 

 
 
 
 
 
 

“In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.” 

 

         We zien de druiven en het graan. 

         Vruchten voor de H. Eucharistie,  

         voor de wijn en het brood. 
 

Welke vruchten kan ik Jezus deze week geven? 

 
 



 
 
 
 

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

           Op een dag zei Jezus tegen de hogepriesters en de oudsten van het volk: 
Jezus:          “Luistert naar deze gelijkenis: 
            Er was eens een landeigenaar, die een wijngaard aanlegde. 
  Hij zette er een hek omheen, hakte een wijnpers erin uit en bouwde  
                      een wachttoren. Daarop verpachtte hij hem aan de wijnbouwers. 
  Zelf vertrok hij naar het buitenland. 
                      Toen het tijd werd om te oogsten, stuurde hij zijn dienaars naar  
                      de wijnbouwers om de opbrengst te gaan halen. 
                      Maar de wijnbouwers grepen de dienaars vast.  
                      Ze mishandelden de een, doodden de ander en een derde stenigden ze. 
                      Daarop stuurde hij andere dienaren, nog meer dan de eerste keer. 
                      Maar met hen deden ze hetzelfde. 
                      Ten slotte stuurde hij zijn zoon naar hen toe. 
                      Hij dacht dat ze die wel goed zouden behandelen. 
                      Maar toen de wijnbouwers de zoon zagen zeiden ze onder elkaar: 
Boeren:      “Dat is de erfgenaam. Kom op, laten we hem vermoorden.  
                      Dan pakken wij de erfenis. 
Jezus:            Ze grepen hem vast, wierpen hem buiten de wijngaard en doodden hem. 
                      Wanneer nu de eigenaar van de wijngaard komt, wat zal hij dan met  
                      die wijnbouwers doen? 
Verteller: Ze antwoordden Hem: 
Oudsten:    “Hij zal die misdadigers op een verschrikkelijke manier laten doden. 
                      Dan zal hij zijn wijngaard verpachten aan andere wijnbouwers,  
                      die hem wel de opbrengst op de afgesproken tijd zullen afdragen.” 
Verteller:      Toen zei Jezus tegen hen: 
Jezus:  Hebben jullie nooit in de Schrift gelezen: 
                    “De steen die de bouwlieden hebben afgekeurd, is juist de hoeksteen 
                      geworden. Op bevel van de Heer is dit gebeurd en voor ons is het een 
                      wonder.” Daarom zeg Ik u: 
                      Het Rijk van God zal jullie worden afgenomen. Het zal gegeven worden  
                      aan een volk, dat wel de vruchten ervan opbrengt.” 
 

Verteller:     Zo spreekt de Heer. 
 

Om te doen      
 

Gesprekje                                                                                             
Weet je wie de wijnbouwer is? En de enige Zoon? 
Welke vruchten kunnen wij alleen of samen aan Jezus geven? 



   

                         Bidden:  
                          Vreugde is gebed. 
                          Vreugde is kracht. 
                          Vreugde is liefde. 
                          Vreugde is een net van liefde, 
                          waarmee we zielen kunnen vangen. (M.Teresa) 
 
 
 
 
 
 
 

Zingen:  
 

God heeft de wereld zo liefgehad 
dat Hij zijn Zoon heeft gegeven.                                  
Dat ieder kind dat in Hem gelooft 
eeuwig zal leven Jezus 
Jezus, Jezus ‘k Buig me voor uw troon, 
Jezus, Jezus U bent Gods Zoon.                   
  
Ja ik weet zeker ik ben zijn kind 
‘t staat in de Bijbel geschreven, 
dat ieder kind dat in Hem gelooft 
eeuwig zal leven Jezus 
Jezus, Jezus ‘k Buig me voor uw troon, 
Jezus, Jezus U bent Gods Zoon. 
                                                                         

 

 

Tip van de week! 
 

                            
 
 
 
 

 
Maak van gekleurd papier een mooie vrucht. 
Schrijf hierop welke vrucht jij Jezus deze week wil geven. 
Hang deze vrucht op een zichtbare plaats, zodat je eraan herinnerd wordt. 


