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Orde voor de viering  
op zondag 7 maart 2021 aanvang 10.00 uur  

in de Goede Herderkerk 
Thema: Heilig Huis 

Voorganger: dhr. L. Wanders 
Lector: Ineke de Vries 

Organist: Caroline van der Laan 
 

Muziek 
 
Welkom en Mededelingen  (ouderling van dienst) 
 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING  
 
Moment van stilte 
 
We luisteren naar: Psalm 122: 1 en 3  
 
1. Hoe sprong mijn hart hoog op in mij, 
toen men mij zeide: ‘Gord u aan 
om naar des Heren huis te gaan! 
Kom ga met ons en doe als wij!’ 
Jeruzalem, dat ik bemin, 
wij treden uwe poorten in, 
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten! 
Jeruzalem, van ver aanschouwd, 
wel saamgevoegd en welgebouwd, 
o schone stede, die wij groeten. 

3. Bid heil toe aan dit Vredesoord: 
dat die u mint bevredigd zij, 
dat vrede in uw wallen zij, 
gezegend zij uw muur en poort! 
Jeruzalem, dat ik bemin, 
wij treden uwe poorten in 
om u met vrede te ontmoeten! 
Om al mijn broeders binnen u, 
om ’s Heren tempel wil ik u, 
o stad van God, met vrede groeten. 

 
Bemoediging en groet: 
 
Vg: Onze hulp is in de Naam van de Heer 

die hemel en aarde gemaakt heeft. 
De Heer zij met jullie 

 
Gebed op de drempel 
 
Aandacht voor de bloemschikking door Bertha Gelijk 
 
Aandacht voor het 40dagenproject ‘Levensweg’ 
 
Kyriegebed 
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Luisteren naar: Lied 305: 1, 2 en 3  
 
1. Alle eer en alle glorie 
geldt de luisterrijke naam! 
Vier de vrede die Hij heden 
uitroept over ons bestaan. 
Aangezicht / vol van licht, 
zie ons vol ontferming aan! 

2. Alle eer en alle glorie 
geldt de Zoon, de erfgenaam! 
Als genade die ons toekomt 
is Hij onze nieuwe naam. 
Licht uit licht, / vergezicht, 
steek ons met uw stralen aan! 

      
3. Alle eer en alle glorie 
geldt de Geest die leven doet, 
die de eenheid in ons ademt, 
vlam, die ons vertrouwen voedt! 
Levenszon, / liefdesbron, 
maak de tongen los voorgoed! 

 
Dienst van het Woord 

 
Gebed 
 
Luisteren naar: Tussentijds 4: 1 en 2 (Hier wordt een huis gebouwd) 
 

1. Hier wordt een huis voor God gebouwd  
waar mensen samen komen  
en waar Hijzelf aanwezig is  
om onder ons te wonen. 
 
2. Hier wordt een boek opengelegd  
en klinken goede woorden  
van God die van de mensen houdt  
en die naar ons wil horen. 

 
Lezing: Johannes 2: 13 – 22 
 
Luisteren naar: Lied 187: 1 t/m 4 (Runderen, schapen en duiven te koop) 
 

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. 
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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! 

 
Uitleg 
 

DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
Luisteren naar: Lied 540 1, 9 en 10 
 
1. Het waren tien geboden 
die God schreef in de steen, 
het waren tien geboden, 
voor elke vinger één. 

9. en Hij heeft overwonnen, 
haast zal het Pasen zijn, 
dan springen nieuwe bronnen 
omhoog in de woestijn. 

 
10. Dan zullen wij U loven 
vier maal tien dagen lang, 
dan zullen wij U loven, 
ons hart in vuur en vlam. 

 
Dankgebed 
 
Slotlied: Evangelische Liedbundel 357 1, 2 
  
1. Vreugde, vreugde, louter vreugde 
is bij U van eeuwigheid, 
Schepper, die 't heelal verheugde, 
Bron van eeuw'ge vreugde zijt. 
Gij, die woont in licht en luister, 
drijft de schaduwen uiteen. 
Hij, die zoekend doolt in 't duister, 
vindt het licht bij U alleen. 

2. Duizend lichten, duizend kleuren 
zijn de weerglans van uw pracht; 
daarmee wilt Gij mensen beuren 
uit hun zorgen, uit hun nacht. 
Op een zee van licht en zangen 
voert Gij ons tot U omhoog. 
Gij, Heer, zijt ons hoogst verlangen; 
doof niet voor uw licht ons oog. 

 
Zegen: 
 
Lied: Evangelische Liedbundel 357: 4 
 
4. Open nu ook onze ogen 
voor het ware vreugdelicht 
opdat wij uw Naam verhogen 
juichend voor uw aangezicht 

Want in Christus komt Gij nader 
Hem, die onze zonde zucht 
Ieder wilt Gij zijn een Vader 
Die in Jezus tot U vlucht. 

 
Orgelspel 
 

Bij de uitgang staan collecteschalen voor diaconie en kerk. 
Uw gift kunt u ook overmaken via GIVT en via de bankrekeningnummers  

(te vinden in de Samenspraak of op de website)  
 


