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Klokgelui
Orgelspel over Lied 280

De vreugde voert ons naar dit huis

Welkom
Aansteken kinderkaars
Aanvangslied: Lied 272: 1, 2 en 4

Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here

1

Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here.
Naar vrede smachten wij, naar stille innigheid.
Laat ons van Jezus zelf, die op een berg klom, leren
alleen te zijn met U die geest en waarheid zijt.
4

Bemoediging:

orgelspel - reciteren – orgelspel
2 Maar Jezus weende en bad, alleen, omdat de mensen
als schapen dwalen waar geen herder ’t oog op richt.
Verlos ons in zijn naam van onze ijdele wensen.
Voor een gesloten haart blijft ook de hemel dicht.

De Heiland op de berg, alleen met God zijn Vader,
vernam de stem van ’t leed die van de aarde schreit.
Heer Jezus, maak uw kerk tot hoorder en tot dader,
opdat de wereld weet van uw barmhartigheid.

Ambtsdrager:

Wij zoeken onze hulp bij de Heer!
Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Drempelgebed
Psalm van de zondag: Psalm 25: 7 en 9
7

Gods verborgen omgang vinden
zielen waar zijn vrees in woont;
’t heilgeheim wordt aan zijn vrinden
naar zijn vreeverbond getoond.
De ogen houdt mijn stil gemoed
opwaarts, om op Gd te letten:
Hij, die trouw is, zal mijn voet
voeren uit der bozen netten.

Heer, ik hef mijn hart en handen
(meezingcoupletten)
9
Sla op mijn ellende de ogen,
zie mijn moeite, mijn verdriet,
neem mijn zonden uit meedogen
gunstig weg, gedenk die niet.
Red mij en bewaar mijn ziel,
wil, mijn God, mij niet beschamen,
want ik schuil bij U, ik kniel
met uw ganse volk tezamen.

Smeekgebed
Orgel: Lied 301e

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison

Gebed van de zondag
Eerste lezing: Jeremia 7: 1-20
1

De HEER richtte zich tot Jeremia: 2 Ga in de tempelpoort staan en verkondig deze boodschap: Luister naar de woorden van de HEER,
Judeeërs; luister, jullie die door deze poorten naar binnen gaan om de HEER te vereren. 3 Dit zegt de HEER van de hemelse machten,
de God van Israël: Beter je leven, dan mogen jullie in dit land blijven wonen. 4 Vertrouw niet op die bedrieglijke leus: “Dit is de tempel
van de HEER! De tempel van de HEER! De tempel van de HEER! 5 Als jullie je leven werkelijk beteren, als jullie elkaar rechtvaardig
behandelen, 6 vreemdelingen, wezen en weduwen niet onderdrukken, in dit land geen onschuldig bloed vergieten en niet achter
andere goden aanlopen, jullie onheil tegemoet, 7 dan mogen jullie hier blijven wonen, in dit land dat ik jullie voorouders gegeven heb.
Zo is het altijd geweest, zo zal het dan altijd zijn. 8 Maar jullie vertrouwen op die bedrieglijke leus, en dat zal je niet baten. 9 Jullie
stelen, moorden, plegen overspel en meineed, branden wierook voor Baäl en lopen achter andere goden aan, die jullie eerst niet
kenden. 10 En toch durven jullie, terwijl jullie al die gruweldaden plegen, voor mij te verschijnen in deze tempel, het huis waaraan mijn
naam verbonden is, met de gedachte: Ons kan niets gebeuren! 11 Denken jullie soms dat het huis dat mijn naam draagt een rovershol
is? Ik zie wel degelijk wat jullie doen – spreekt de HEER.
12 Ga maar eens naar het heiligdom in Silo, waar ik mijn naam vroeger liet wonen, en zie wat ik er vanwege de wandaden van mijn
volk Israël mee heb gedaan. 13 Nu dan – spreekt de HEER -, omdat jullie al die gruweldaden plegen en ik telkens weer tot jullie
gesproken heb maar jullie niet hebben geluisterd, omdat ik geroepen heb maar jullie niet hebben geantwoord, 14 zal ik met deze
tempel, waaraan mijn naam verbonden is, en waarin jullie je vertrouwen stellen, en met heel het land dat ik jullie voorouders gegeven
heb, hetzelfde doen als met Silo. 15 Ik zal jullie verstoten, zoals ik jullie broedervolk, het nageslacht van Efraïm, verstoten heb. 16 En jij,
bid niet voor dit volk, kom niet langer met smeekbeden, dring niet bij me aan, want ik zal niet naar je luisteren. 17 Zie je niet wat er in

de steden van Juda en de straten van Jeruzalem gebeurt? 18 De kinderen sprokkelen hout, de vaders stoken het vuur en de vrouwen
kneden deeg om koeken voor de koningin van de hemel te bakken. Ook krenken ze mij door wijnoffers aan andere goden te brengen.
19 Maar treffen ze mij daarmee? – spreekt de HEER. Treffen ze niet eerder zichzelf, tot hun eigen schande? 20 Daarom, dit zegt God, de
HEER: Ik stort over dit land, over de mensen, de dieren, de bomen en gewassen op het veld mijn grote woede uit. Alles zal branden,
en niets zal worden geblust.

Orgelimprovisatie over Lied 849

Zoek de wegen van de wijsheid

Tweede lezing: Johannes 2: 13-22
13

Kort voor Pesach, het Joodse paasfeest, reisde Jezus naar Jeruzalem. 14 Daar trof hij op het tempelplein de handelaars in runderen,
schapen en duiven aan, en de geldwisselaas die daar altijd zaten. 15 Hij maakte een zweep van touw en joeg ze allemaal de tempel uit,
met hun schapen en runderen. Hij smeet het geld van de wisselaars op de grond, gooide hun tafels omver 16 en riep tegen de
duivenverkopers: ‘Weg ermee! Jullie maken een markt van het huis van mijn Vader!’ 17 Zijn leerlingen dachten aan wat er geschreven
staat: ‘De hartstocht voor uw huis zal mij verteren.’ 18 Maar de Joden vroegen: ‘Met welk teken kunt u bewijzen dat u dit mag doen?’
19 Jezus antwoordde hun: ‘Breek deze tempel maar af, en ik zal hem in drie dagen weer opbouwen.’ 20 ‘Zesenveertig jaar heeft de
bouw van deze tempel geduurd,’ zeiden de Joden, ‘en u wilt hem in drie dagen weer opbouwen?’ 21 Maar hij sprak over de tempel van
zijn lichaam. 22 Na zijn opstanding uit de dood herinnerden zijn leerlingen zich dat hij dit gezegd had, en zij geloofden de Schrift en
alles wat Jezus gezegd had.

Pianospel onder Lied 187

Runderen, schapen en duiven te koop!

(reciteren)

1

Runderen, schapen en duiven te koop!
Honderden feestvierders lopen te hoop.
Kopers en verkopers, aanbod en vraag:
er is veel te doen in de tempel vandaag.

2

Loven en bieden, het hoort er toch bij.
Wissel je geld en de winst is voor mij.
Prijzen en koersen, geschreeuw en gekijf:
er gaat heel wat om in het tempelbedrijf.

3

Jezus verschijnt en Hij ziet alles aan:
afzet en omzet, geldzuchtig bestaan.
Woedend drijft Hij met een gesel van touw
die afgoderij uit het tempelgebouw.

4

Dit is het huis van mijn Vader, zegt Hij.
Heilig het daarom en houd het dus vrij
van de verslaving aan goud en genot.
Geen diensthuis is dit, maar de tempel van God!

Overdenking
Orgelimprovisatie Lied 825

De wereld is van Hem vervuld

Mededelingen
Gebeden:

Dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader (Oecumenisch)

Slotlied: Lied 906: 4, 7 en 8
4

Koning in de hemel, kon ik U maar prijzen

Koning in de hemel, kon ik U maar prijzen,
U volkomen eer bewijzen.
Kon ik als een engel eeuwig opgetogen
naar U zien met eigen ogen.
Laat mij nu / reeds aan U
alles mogen geven,
lieve God, mijn leven.
8

7

Maak mij recht eenvoudig, stil in den gebede,
afgezonderd in uw vrede.
Maak mij rein van harte, dat ik uwe klaarheid
schouwen mag in geest en waarheid.
Heer laat mij / even vrij
als een adelaar stijgen,
zo word ik U eigen.

Heer kom in mij wonen, zij mijn hart en leven,
U ten heiligdom gegeven.
Gij die zo nabij zijt, wend mij toe uw wezen,
dat Ge in mij uw beeld kunt lezen.
Waar ik ga / zit of sta,
laat mij U aanschouwen,
met een stil vertrouwen.

Zending en zegen (Amen )
Orgelspel over Lied 1001

(meezingcoupletten)

De wijze woorden en het groot vertoon

