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Orgelspel
 
Afkondigingen
 
Aansteken van de altaarkaarsen
 
Groet
 
Inleiding op de dienst
 
Gebed om vergeving
V/G. Heer, het is uw wil en uw gebod, dat wij tot u bidden en met al onze

noden tot U komen. Daarom richten wij ons tot U, want er zijn vragen en
noden genoeg; ook al wat ons daarbij hindert en van U afhoudt, onze
kwaadaardigheid;
Wij gaan er onder gebukt als een last, neem Gij haar weg en vergeef ons
onze schuld. Amen

 
Intochtspsalm Lied 25 b
Vg. Houd mij in leven, wees Gij mijn redding, steeds weer zoeken mijn ogen

naar U. Omdat Gij zijt, zoals Gij zijt, zie naar mij om en wees mij
genadig, want op U wacht ik een leven lang.

G. Steeds weer zoeken mijn ogen naar U
Vg. Zijt Gij het Heer, die komen zal of moeten wij een ander verwachten?

Heer mijn God ik ben zeker van U.
G. Houd mij in leven, wees Gij mijn redding, steeds weer zoeken mijn

ogen naar U.
Vg. Geeft Gij uw woord aan deze wereld. Gij zijt mijn lied, de God van

mijn vreegde, naar U gaat mijn verlangen Heer.
G. Steeds weer zoeken mijn ogen naar U. Houd mij in leven, wees Gij mijn

redding, steeds weer zoeken mijn ogen naar U.
 
Kyriegebed
Vg. Omwille van de harde verdrukkingen, die Gij geduldig hebt doorstaan,

roepen wij u aan voor wie worden verdrukt en vervolgd, voor wie worden
getrapt en gemarteld, voor wie monddood worden gemaakt en voor wie
zijn verbannen van huis.

G. Heer erbarm u over ons, Kyrie eleis


Vg. Omwille van de zachtmoedigheid, waarmee Gij de verachting hebt
gedragen, roepen wij u aan voor wie zich keren tegen alle geweld, voor
wie af willen zien van de wapens, voor wie terreur weerstaan en voor wie
naar de weerloze omzien:

G. Christus erbarm u over ons, Christe eleis
 
Vg. Omwille van het harde kruis, dat Gij ten teken hebt gesteld,



roepen wij tot u: behoed ons voor haat en kwade wil, bewaar ons voor
verachting van uw wet, houd ons dicht bij woord en sacrament, en help te
volharden tot het einde.

G. Kyrie eleison
 
Zondagsgebed
 
Lezing OT Exodus 20: 1-17
 
Psalm Lied 19a
Vg/G. Gods getuigenis is betrouwbaar – onverstand wordt wijs.
Vg. Helder water is zijn wet, hartverkwikkend zijn geboden: recht en

reden, licht voor onze ogen.
G. Wat hij belooft is louter waarheid, enkel vrede.
Vg. Wat Hij doet is welgedaan tot in eeuwigheid.
V/G Even kostelijk als honing, nee nog meer, kostbaarder dan goud is het

woord des Heren.  
 
Evangelielezing Johannes 2: 13-22 (25)
 
Geloofsbelijdenis
Vg. Ik geloof in de levende God, vader van onze Heer Jezus Christus, onze

God, onze vader almachtig.
G. Alle dingen heeft Hij geschapen in Zijn enige geliefde zoon, beeld en

gelijkenis van Zijn heerlijkheid.
Vg. Jezus, licht van het eeuwige licht, woord van God, getrouw en

waarachtig, Jezus, onze genade en waarheid.
G. Om deze wereld van dienst te zijn, om ons menselijk lot te delen is Hij

vlees van ons vlees geworden.
Vg. Uit de wil van de heilige Geest en uit de maagd Maria geboren is Hij

een mens geworden als wij.
G. Om onze zonden werd Hij gebroken, ja gehoorzaam ten dode toe heeft

Hij zich op het kruis gegeven.
Vg. Daarom heeft Hij de naam ontvangen: eerstgeborene uit de doden,

zoon van God en Heer van allen.
G. Hij zal komen, God weet wanneer, om recht te doen aan levenden en

doden. Hij is de mens op wie ik gelijken zal.
Vg. Ik geloof in de kracht van de Geest, in de liefde van Vader en Zoon, in

het verbond van God met de mensen, in de kerk het lichaam des Heren
samen geroepen en uitgezonden om te doen wat Hij heeft gedaan: om te
dienen en te verlichten, om te dragen de zonden van de wereld en te
stichten vrede op aarde.

G. Ik geloof dat wij zullen verrijzen met een nieuw en onsterfelijk
lichaam, want Hij is een God van levenden. Amen

 
Preek
 
Lied na de preek 1001 (Deze wereld omgekeerd; tekst Huub Oosterhuis)
 
De wijze woorden en het groot vertoon, de goede sier van goede werken,
de ijdelheden op hun pauwentroon, de luchtkastelen van de sterken:
al wat hoog staat aangeschreven zal Gods woord niet overleven;
Hij wiens kracht in onze zwakheid woont beschaamt de ogen van de sterken.



 
Zijn woord wil deze wereld omgekeerd: dat lachen zullen zij die wenen,
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft, dat dorst en honger zijn
verdwenen-
de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn, die geen vader was, zal vader zijn,
mensen zullen andere mensen zijn, de bierkaai wordt een stad van vrede.
 
Wie denken durft dat deze droom het houdt, een vlam die kwijnt maar niet zal
doven,
wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt, al komt de onderste steen boven:
die zal kreunen onder zorgen, die zal vechten in ’t verborgen,
die zal waken tot de ochtend dauwt die zal zijn ogen niet geloven.
 
Voorbeden (de gemeente antwoordt op iedere voorbede)
Houd mij in leven, wees Gij mijn redding, steeds weer zoeken mijn ogen naar U.
 
Slotlied Lied 538
 Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,

is leven van genade buiten de eeuwigheid,
is leven van de woorden die opgeschreven staan
en net als Jezus worden die 't ons heeft voorgedaan.

 
Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,
is komen uit het water en staan in de woestijn,
geen god onder de goden, geen engel en geen dier,
een levende, een dode, een mens in wind en vuur.

 
 Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,

dat is de dood aanvaarden, de vrede en de strijd,
de dagen en de nachten, de honger en de dorst,
de vragen en de angsten, de kommer en de koorts.

 
 Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,

dat is de Geest aanvaarden die naar het leven leidt;
de mensen niet verlaten, Gods woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde de duivel wederstaan.

 
Zegen
 
 


