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-Orgelspel 
 
-Woord van welkom en mededelingen 
 
-Introïtus: Lied 25a 
 
 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. 
 
 Maar wees Gij dan genadig en richt mijn leven op, 
 dat ik opnieuw gestadig kan in ’s levens loop. 
 Mijn hart, hoezeer onrustig,  heb ik op U gezet, 
 mijn ogen zijn gevestigd op U, tot Gij mij redt. 
  
-V.      : De Heer is met jullie allen! 
-Gem.: Zijn vrede is met jou. 
-V.      : Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 
-Gem.: Schepper van hemel en aarde….. 
 
-Lied 13 uit ‘Voor onderweg’ ( Henk Jongerius) 
 
 Ga met ons mee op onze wegen, 
 wees met uw volk in de woestijn, 
 schuil in een wolk, wees half verzwegen, 
 toon dat Gij onze kracht wilt zijn. 
 
 Ga voor ons uit in nacht en duister, 
 wek in ons hoop voor elke dag, 
 maak u niet waar in macht en luister, 
 maar in een mens die op ons wacht. 
 
 Schenk ons het brood om van te leven, 
 toon ons de mens die op u bouwt 



 en onze kracht wordt tot vergeven: 
 Naam die ons duurzaam gaande houdt.  
  

-Bij de zondag 
 
-Kyriegebed 
 
-Kyrielied: Lied 547: 1, 2 en 5 
 
 Met de boom des levens wegend op zijn rug 
 droeg de Here Jezus Gode goede vrucht. 
 Kyrie eleison, wees met ons begaan, 
 doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. 
 
 Laten wij dan bidden in dit aardse dal 
 dat de lieve vrede ons bewaren  zal, 
 Kyrie eleison, wees met ons begaan, 
 doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. 
 
 Want de aarde jaagt ons naar de diepte toe, 
 maar de hemel draagt ons, liefde wordt niet moe. 
 Kyrie eleison, wees met ons begaan, 
 doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. 
 
 
-Gebed van de zondag 
 
-Epistellezing: Romeinen 7: 14-25 
 
De Thora is een verhaal uit één stuk  
maar ik ben een mens van vlees en bloed, 
gehandicapt door mijn eigen tekortkomingen. 
Ik heb soms geen benul van wat ik doe, 
het resultaat van mijn inspanningen 
is tegengesteld aan wat ik wil. 



Maar het feit dat ik iets anders beoog, 
geeft aan dat ik de Thora goed vind. 
Zodra ik daarnaar wil handelen 
kom ik steeds mezelf tegen. 
Kennelijk ben ik niet in staat 
om het goede dat ik wil ook ten uitvoer te brengen. 
Want het goede dat ik wil, doe ik niet 
en wel het kwaad dat ik niet wil. 
Ik kom dus steeds mijzelf tegen. 
In de regel blijkt goed met kwaad verstrengeld te zijn. 
De Thora heeft mijn hart, 
maar ik zie tegelijkertijd dat ik in de praktijk vaak 
het slachtoffer ben van mijn tekortkomingen. 
Wat een geploeter! 
Wie verlost mij van dit moeizaam bestaan? 
Dank aan God, door Jezus Messias, onze Heer. 
 
-We luisteren naar ‘Born in chains’ van Leonard Cohen 

 
I was born in chains, but taken out of Egypt 
I was bound for burden but the burden it was raised 
Lord I can no langer keep this secret 
Blessed is the Name, the Name be praised. 
 
I fled to the edge of the Mighty Sea of Sorrow 
Pursued by the riders of a cruel and dark regime 
But the waters parted and my soul crossed over 
Out of Egypt, out of Pharaoh’s dream. 
 
Word of Words and Measure of all Measures 
Blessed is the Name, the Name is blessed 
Written in my heart in burning Letters 
That’s all I know, I cannot read the rest. 
 
I was idle with my soul,  



When I heard that you could use me 
I followed very closely my life remained the same 
But then you showed me where you had been wounded 
In every atom, broken is the Name. 
 
I was alone on the road, your love was so confusing 
And all my teachers told me that I had myself to blame 
But the Grip of Sensual Illusion 
A sweet unknowing unified the Name 
 
Words of Words…. 
 
I have heard the soul unfolds 
In the chambers of its longing 
Ans the bitter liquor sweetens 
In the hammered cup 
But all the Ladders of the Night have fallen 
Only darkness now to lift the Longing up…… 
  

 
-Evangelie : Johannes 2: 13-22 
 
Nabij is het Paasfeest van de Judeeërs 
en Jezus klimt op naar Jeruzalem. 
Wat Hij daar in het heiligdom vindt 
zijn de verkopers van runderen, schapen en duiven – 
en de muntwisselaars die daar zijn gezeten. 
Van touwtjes maakt hij een gesel 
en drijft ze allemaal het heiligdom uit, - 
ook de schapen en de runderen; 
de munten van de wisselaars strooit hij uit 
en hun tafeltjes keert hij om. 
Tot de duivenverkopers zegt hij: haalt dit alles hier weg! 
Maak  van het huis van mijn Vader geen markthal! 
Zijn leerlingen worden indachtig dat er geschreven staat 



‘de ijver voor uw huis zal mij verteren’.  
Dan geven de Judeeërs antwoord, ze zeggen tot hem: 
Kun jij ons met een teken aantonen  
dat je dit alles mag doen? 
Jezus antwoordt en zegt tot hen: 
Ontbindt dit tempellichaam 
en in drie dagen zal ik het oprichten! 
Dan zeggen de Judeeërs: 
Veertig jaar en nog eens zes jaren 
is er aan  deze tempel gebouwd 
en jij wilt het in drie dagen oprichten!? 
Maar hij heeft dit gezegd over die andere tempel:  
zijn lichaam. 
Wanneer hij wordt opgewekt  uit de doden 
worden zijn leerlingen indachtig dat hij dit gezegd heeft 
en hechten geloof aan de Schriften 
en het woord dat Jezus zegt. 
 
-Lied 187 ( gesproken) 
 
 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! 
 
 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 dat tempelbedrijf. 
 
 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. 
 



 Dit is het huis van mijn Vader, zegt Hij. 
 Heilig is het daarom en houd het dus vrij 
 van de verslaving aan goud en genot. 
 Geen diensthuis is dit, maar de tempel van God!  
 
-Overdenking 
 
-Pianospel 
 
-Voorbeden, stil gebed, ‘Onze Vader’ 
 
-Slotlied ‘God zal met je gaan’ ( Sytze de Vries/Job de Bruijn) 
 
 God zal met je meegaan 

 als licht in je ogen 
 als lamp voor je voet 
 als hand op je hoofd 
 als arm om je schouder;  
 als baken bij ontij en verte die wenkt 
 als groet op je lippen en hoop in je hart 
 als stem die je uitdaagt 
 en woord dat je voorgaat. 
 
-Zegen 
 
-Orgelspel 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 


