Liturgie zondag 7 maart 2021
Lekkerkerk
3e zondag van de 40 dagen tijd
Paars
Welkom door de ouderling van dienst
Intochtslied: NLB 984: 1-4 door Sarah
1. Gezegend die de wereld schept,
De dag uit nacht tot leven wekt,
Het licht der zon roept en de maan,
De sterren om op wacht te staan.
2. Gezegend die de aarde maakt,
De grenzen van de zee bewaakt,
Ontluiken doet het jonge groen,
De kleurenpracht van elk seizoen.
3. Gezegend die een woonplaats maakt
Voor wat beweegt en ademhaalt
De dieren in het vrije veld,
De vogels in hun zingend spel.
4. Gezegend die de mensen roept
Tot liefde, vruchtbaarheid en moed
Om voor elkander te bestaan
In eerbied voor zijn grote naam.
Aansteken van een extra kaars
Stilte
Onze hulp en groet
(mensen in de kerk gaan zitten)
Inleidend woord
Gebed om ontferming
Luisteren naar: Psalm 130 www.youtube.com/watch?v=oKuMX5rTVb8
Uit de diepte roep ik U
Heer, mijn God
Ik heb U nodig, Here luister
Nu ik schor gebeden fluister
Luister toch
Heer, luister toch
Als U niets dan zonden zag

Heer, mijn God
Wie bleef in leven? Maar U wilt nu
Juist vergeven, dus verdient U
Diep ontzag
Ons diep ontzag
Ik blijf wachten tot U komt
Heer, mijn God
Ik blijf nog sterker op U wachten
Dan een mens in lange nachten
Wacht op licht
Het morgenlicht
Israel hoop op de Heer
Hoop op God
Want Hij heeft zich aan jou verbonden
Hij verlost je van je zonden
Hij maakt vrij
Hij maakt jou vrij
Moment voor de kinderen/ Johannes 10:11-21

Luisteren naar: Waar woont God?
www.youtube.com/watch?v=BxLFgXKG5S4
Waar woont God?
In de hoge, in het heilige,
waar geen mens Hem ziet.
Waar woont God?
Bij de zwakken, bij de kleinen,
die stuk zijn van verdriet.
Daar woont de Here God
en hij brengt een keer in hun lot.
Daar woont God,
daar woont God.

Gebed bij de opening van de Schrift
Evangelielezing: Johannes 2: 13-22 door lector
Kort 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 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?’ 21Maar 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.
Lied: NLB 1001 door Sarah
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 wienskracht 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 verdreven
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 morgen dauwt
hij zal zijn ogen niet geloven.
Preek
Orgelspel

Luisteren naar: NLB 918 door Sarah
1. Stem die de stenen breekt
Tijding in duistere nacht
Stem die in stilte spreekt:
Ik ben nabij, wees niet bang
2. Sprak al voor nacht en dag
Voordat ik woorden sprak
Stem die de schepping draagt
Ik ben nabij, wees niet bang.
3. Rondom mij in verdriet
Dichtbij waar ik ook ben,
Angst ondermijnt mij niet:
Ik ben het – dat is jouw stem.
4. Mocht ik de leegte zien,
Dan delen wij ook die
Ik zie en hoor je niet
En ben niet bang: Jij bent hier.
Dankgebed en voorbede
Stil gebed
Onze vader, gezongen door Sarah – NLB 1006
Onze Vader in de hemel
U staat zorgzaam om ons heen
Geef dat alle mensen weten
zoals U is er maar een.
Doe ons telkens weer geloven
in een wereld zonder pijn
In uw rijk dat eens zal komen
en dat soms te zien zal zijn
Help ons samen goed te leven
en te doen wat u graag wilt
Geef ons elke dag te eten
tot de honger is gestild
en vergeef ons wat we fout doen
net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander
maar weer samen verder gaan
Help ons om te zien wat goed is
en wat slecht is, boos of naar
Geef dat wij het juiste kiezen
dat we goed zijn voor elkaar

Onze Vader, wij geloven
dat u onze wereld leidt
Met uw licht helpt u ons verder
Hier en nu en straks. Altijd
Amen amen

Slotlied: NLB 415 door Sarah
Zegen ons Algoede
Neem ons in uw hoede
En verhef uw aangezicht
Over ons en geef ons licht
Stort op onze bede
In ons hart uw vrede
En vervul ons met de kracht
Van uw Geest bij dag en nacht
Amen amen amen
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer
Amen, God, uw naam ter eer.

Zegen

