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Openingslied  (allen gaan staan) 

 

 
Welkom en korte stilte 

 
Heer ontferm U 

 

Gebed 

 
Eerste Lezing               Exodus, 20,1-3,7-8, 12-17 In die dagen sprak God al de woorden 
die hier volgen. "Ik ben de Heer uw God die u heeft weggeleid uit Egypte, het slavenhuis. Gij zult geen andere goden 
hebben ten koste van mij. Gij zult de naam van de Heer uw God niet lichtvaardig gebruiken; want de Heer laat hen die 
zijn naam lichtvaardig gebruiken niet ongestraft. Denk aan de sabbat: die moet heilig voor u zijn. Eer uw vader en uw 
moeder. Dan zult gij lang leven op de grond die de Heer uw God u schenkt. Gij zult niet doden. Gij zult geen echtbreuk 
plegen. Gij zult niet stelen. Gij zult tegen uw naaste niet leugenachtig getuigen. Gij zult uw zinnen niet zetten op het 
huis van uw naaste; gij zult uw zinnen niet zetten op de vrouw van uw naaste, niet op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of 
zijn ezel, op niets wat hem toebehoort." 
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Tussenzang 

 

Evangelie      Johannes 2, 13-25  
Toen het paasfeest der Joden nabij was ging Jezus op naar Jeruzalem. In de tempel trof Hij de verkopers aan van 
runderen, schapen en duiven en ook de geldwisselaars die daar zaten. Hij maakte van touwen een gesel, dreef ze 
allemaal uit de tempel, ook de schapen en de runderen; het kleingeld van de wisselaars veegde Hij van de tafels en Hij 
wierp die omver. En tot de duivenhandelaars zei Hij: "Weg met dit alles! Maakt van het huis van mijn Vader geen 
markthal!" Zijn leerlingen herinnerden zich dat er geschreven staat: De ijver voor Uw huis zal mij verteren. De Joden 
richtten zich tot Hem met de woorden: "Wat voor teken kunt Gij ons laten zien dat Gij dit doen moogt?" Waarop Jezus 
hun antwoordde: "Breekt deze tempel af en in drie dagen zal Ik hem doen herrijzen." Maar de Joden merkten op: 
"Zesenveertig jaar is aan deze tempel gebouwd; zult Gij hem dan in drie dagen doen herrijzen?" Jezus echter sprak 
over de tempel van zijn lichaam. Toen Hij dan ook verrezen was uit de doden herinnerden zijn leerlingen zich dat Hij 
dit gezegd had, en zij geloofden in de schrift en in het woord dat Jezus gesproken had. Terwijl Hij bij gelegenheid van 
het paasfeest in Jeruzalem was, begonnen er velen in zijn Naam te geloven bij het zien van de tekenen die Hij deed. 
Maar Jezus van zijn kant had geen vertrouwen in hen omdat Hij allen kende. Hij wist wat er in de mens stak en daarom 
was het niet nodig dat iemand Hem over de mens inlichtte. 

 
Overweging en meditatief orgelspel 

Geloofsbelijdenis (Allen gaan staan) 

Ik geloof in God, de Oorsprong, die alles goed geschapen heeft  
en vreugde heeft in mensen. 
Die ons opzoekt in de verdrukking en zich bekommert om de verliezers. 
Ik geloof in God die elke dag nieuw is. 
 
Ik geloof in Jezus Christus, het licht in onze duisternis;  
een mensenkind vol van God, die de beproevingen in de woestijn kent  
en sterker is dan het lijden en de dood.  
Die ons laat delen in zijn bevrijding.  

Ik geloof in Hem die de nieuwe mens is. 
k geloof in de Geest, levensadem en inspiratiebron,  
die onze angsten verjaagt en mensen laat groeien. 
Die ons aanwakkert tot moed en levenslust en zo vergezelt naar ’t volle leven. 
Ik geloof in Haar eindeloze, eeuwige kracht. 
Ik geloof in het volk van God, dat trekt door de woestijn; 
mensen die elkaar dragen in geloof, zich daarom verzamelen rond zijn Woord en elkaar beminnen in zijn Naam. 
Amen 
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Collecte orgelspel 

DIENST  VAN  DE  TAFEL  
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Onze Vader 
Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de 
hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze 
schuldenaren, en breng ons niet in beproeving maar verlos ons van het kwade. Want van U is het Koninkrijk en de 
kracht en de Heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 

Vredeswens 
 
Communie   

Communielied 
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In zoveel woestenij gevangen  
begraven wij ons diepst verlangen:  
dat ooit een land van licht zal zijn,  
een stad gegrond op recht en rede,  
een hart dat weet, een huis van 
vrede- wij zouden daar geboren zijn. 

Hoog land zo ijl zo weggezwegen  
naar jou toe dwalen al mijn wegen  
uit diepten waar geen voeten gaan.  
Hoe zou ik ooit jou niet behoren.  
O stem geklonken in mijn oren 
 nog onvergeten, onverstaan. 

 
Voorbeden  Na iedere voorbede bidden wij samen:   
Gij, nabije God, verhoor ons gebed 

 
Mededelingen 
 
Zegen (allen gaan staan) 
 
Slotlied  Wie als een God wil leven 
 

 

Hij gaat de weg van alle aardse 
dingen, 
hij leeft het lot 
met hart en ziel 
van alle stervelingen.  

Hij wordt aan zon en regen 
prijsgegeven, 
het kleinste zaad 
in weer en wind 
moet sterven om te leven.  
 

De mensen moeten sterven voor 
elkander, 
het kleinste zaad 
wordt levend brood, 
zo voedt de één de ander. 

En zo heeft onze God zich ook 
gedragen 
en zo is Hij 
het leven zelf 
voor iedereen op aarde.  
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Vastenaktie 

In de Vasten vragen wij wederom uw hulp voor de ‘Frans van der Lugt school’ voor vluchtelingen. U kunt uw bijdrage 
geven in de blauwe bus achter in de kerk. Ook kunt u uw gift overmaken:   NL85 INGB 0000 82 82 28 t.n.v. St. 
Claverbond, Libanon. Vermelding: JRS Libanon. 

 

 

 

 

 

Veertig dagen bereidt Jezus zich voor in de woestijn. Zo is de woestijn tot symbool geworden 

voor onze eigen spirituele voorbereiding op Pasen.  

Laten we deze veertigdagentijd gebruiken om verder en dieper te kijken, te kijken waar het 

op aankomt in ons leven, te kijken waar we onrecht te herstellen hebben en anderen nabij 

kunnen komen. 

 


