ONLINE - KERKDIENST

Orde van dienst 3e zondag 40 dagen tijd
op 7 maart 2021 aanvang 10:00 uur
in de Hoeksteen
Voorganger: ds. H. Abbink, Buitenpost
Muzikale begeleiding: Irma Wildenboer
- Welkom en mededelingen
- Aanvangspsalm:

25a (piano + beamer)

1. Mijn ogen zijn gevestigd
op God, of Hij mij redt.
Mijn hart, hoezeer onrustig,
heb ik op Hem gezet.
Kan ik de nacht verduren,
waarin Gij verre zijt?
Gij zult mijn voeten sturen
in 't duister van de tijd.
2. Maar wees mij dan genadig
en richt mijn leven op,
dat ik opnieuw gestadig
kan gaan in 's levens loop.
Mijn hart, hoezeer onrustig,
heb ik op U gezet,
Mijn ogen zijn gevestigd
op U, tot Gij mij redt.

- Bemoediging en groet
v.:
g.:
v.:
g.:
v.:
g.:

Onze hulp is in de Naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw is
tot in eeuwigheid
die de verdrukte recht verschaft
en weer opzoekt wat is voorbijgegaan.

v.:
g.:

De Heer zij met u
Ook met u zij de Heer..
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- Drempelgebed
v.:
g.:
v.:
g.:
v.:
g.:
v.:
g.:
v.:
g.:

Gezegend Gij, God, vader en moeder tegelijk
om uw goedheid en uw trouw
U redt ons
als ons hart ons aanklaagt
op eenzame hoogte of diep in de put
U blijft ons nabij
herschep ons naar het beeld van Jezus
vervul ons van zijn geest
vandaag en alle dagen
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen

- Kyrie uit de Hohe Messe van J. S. Bach

(beamer)

- De bloemschikking van deze zondag
- Filmpje voor de kinderen
- De Schriften
- Gezang 326 vers 1 en 2 (piano + beamer)
1. Van ver, van oudsher aangereikt,
een woord dat toch niet van ons wijkt,
nabij en nieuw ons aangedaan,
weer vlees geworden, opgestaan!
2. Dit woord komt tot ons op de wind.
Het zoekt een huis, een wijs. Het vindt
gehoor bij mensen, onderdak.
Dit woord, dat God van oudsher sprak.
- Eerste lezing:Exodus 32, 1 - 8
Het gouden stierkalf
321Het volk wachtte lang op Mozes. Toen hij maar niet van de berg afkwam,
verdrongen ze zich om Aäron en eisten van hem: ‘Maak een god voor ons die
voor ons uit kan gaan, want wat er gebeurd is met die Mozes, die ons uit
Egypte heeft geleid, weten we niet.’ 2Aäron antwoordde: ‘Neem dan uw
vrouwen, zonen en dochters hun gouden oorringen af en breng die bij mij.’
3Hierop deden alle Israëlieten zonder aarzelen hun gouden oorringen af en
gaven die aan Aäron. 4Alles wat ze hem brachten smolt hij om en hij goot er
een beeld van in de vorm van een stierkalf. Het volk riep uit: ‘Israël, dit is je
god, die je uit Egypte heeft geleid!’ 5Toen Aäron besefte wat er gebeurde,
bouwde hij een altaar voor het beeld en kondigde hij aan dat er de volgende
dag een feest voor de HEER zou zijn. 6De volgende morgen vroeg brachten ze
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brandoffers en vredeoffers. Ze gingen zitten om te eten en te drinken, en
stonden daarna op om uitbundig feest te vieren.
7De HEER zei tegen Mozes: ‘Ga terug naar beneden, want jouw volk, dat je uit
Egypte hebt geleid, misdraagt zich. 8Nu al zijn ze afgeweken van de weg die ik
hun gewezen heb. Ze hebben een stierenbeeld gemaakt, hebben daarvoor
neergeknield, er offers aan gebracht en gezegd: “Israël, dit is je god, die je uit
Egypte heeft geleid!”’’
- Psalm 106 vers 8 en 9 (piano + beamer)
8. Zij hebben niet op God vertrouwd.
Zij maakten zich een kalf van goud,
een afgodsbeeld dat zij aanbaden.
Zij hebben voor een grazend beest
hun eer geruild, en God verraden
die steeds hun helper was geweest.
9. Hun helper, die vergaten zij,
die in Egypte hun nabij
geweest was in het huis der slaven,
hen door de Schelfzee had geleid.
Zij offerden een dier hun gaven,
alsof een kalf hen had bevrijd.
- Tweede lezing: Johannes 2, 13 – 22
Jezus in de tempel
13Kort voor Pesach, het Joodse paasfeest, reisde Jezus naar Jeruzalem. 14Daar
trof hij op het tempelplein de handelaars in runderen, schapen en duiven aan, en
de geldwisselaars die daar altijd zaten. 15Hij 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 16en riep tegen de
duivenverkopers: ‘Weg ermee! Jullie maken een markt van het huis van mijn
Vader!’ 17Zijn leerlingen dachten aan wat er geschreven staat: ‘De hartstocht
voor uw huis zal mij verteren.’ 18Maar de Joden vroegen: ‘Met welk teken kunt u
bewijzen dat u dit mag doen?’ 19Jezus 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?’ 21Maar hij sprak over de tempel van zijn lichaam. 22Na 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.
- Gezang 187
https://www.youtube.com/watch?v=e3fardiXBl0
- Verkondiging
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- Adon olam (Heer van de wereld; Salamone de Rossi Ebreo)
- Toelichting project Kerk in Actie
- Gebed
- Gezang 556 vers 1 en 2 (piano + beamer)
1. Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
alle geboden worden thans voldragen,
alle beproeving van de wildernis.
2. Gods schepping die voor ons gesloten bleef
ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten,
die zoon van David zijt en man van smarte,
koning der Joden die de dood verdreef.
- Zegen
- Gezang 556 vers 3
3. Jezus, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij hogepriester in der eeuwigheid.
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(beamer)

