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Orde van dienst voor 7 MAART 2021 
Vanuit de Witte Kerk te Lochem 
3e zondag van de 40 dagentijd 
 
Voorganger: Jan Willem Drost 
Orgel: Els Dijkerman 
Lector: Nicolien Prinsen 
Namens de kerkenraad: Hans Dettmers 
Diaken: Francien van Pijkeren 
 

 
Orgelspel 

 

Welkom 

 

Aansteken van de kaarsen 

 

Intochtspsalm 65 (Nieuwe Psalmberijming): 1  

 

Vanuit de stilte klinkt ons zingen, 

God, die in Sion woont. 

De dank voor al uw zegeningen 

ontvangt U waar U troont. 

U luistert als we tot U spreken. 

Tot U komt al wat leeft. 

De zonden konden mij niet breken, 

omdat U ons vergeeft. 

 

Bemoediging en groet 

Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde 

gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit uit zijn 

hand laat vallen wat Hij zelf ooit begon. Daarom: Genade voor 

jullie en vrede van God de Vader, van Jezus Christus onze Heer, 

en van zijn Heilige creatieve Geest!  

Amen. 
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Zingen:   lied 65 (Nieuwe psalmberijming): 4 

 

Gelukkig wie bij U vertoeven; 

uw woning is ons thuis. 

Daar mogen wij uw zegen proeven, 

het goede van uw huis. 

U antwoordt ons op grootse wijze. 

U redt ons door uw hand. 

De hele wereld zal U prijzen, 

de zee, de lucht, het land. 

 

Inleiding op de derde zondag van de 40 dagentijd 

Vreemdelingen onderdak bieden 

 

Kyriegebed  

 

Lied van inkeer: lied  997  

(-en vele duizenden ontheemd): 1, 2, 3 en 4 
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2. Ons mensenhart vol wrevel, drift; de harde hand die slaat, 

    een straat in redeloze strijd, de macht lijkt aan het kwaad; 

    genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan! 

 

3. En binnen heerst de bitt’re twist, het woord wordt tot verwijt, 

    dit huis bood eens geborgenheid, verhult nu schaamte en nijd; 

    genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan! 

 

4. O God, uw groot begrijpend hart kent onze angst en pijn; 

    genees de zieke wereld weer, zodat zij goed zal zijn. 

    Genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan! 

 

Gebed om de opening van het Woord 

 

We lezen: Jesaja 56: 1-2, 6b-8  

Dit zegt de HEER: 

Handel rechtvaardig, handhaaf het recht; de redding die ik breng 

is nabij, en weldra openbaar ik mijn gerechtigheid. Gelukkig de 

mens die zo handelt, het mensenkind dat hieraan vasthoudt; 

hij neemt de sabbat in acht en ontwijdt hem niet, hij weerhoudt 

zijn hand van het kwaad. ieder die de sabbat in acht neemt en 

niet ontwijdt, ieder die vasthoudt aan mijn verbond –, hen breng 

ik naar mijn heilige berg, hen schenk ik vreugde in mijn huis van 

gebed; zijn offers zijn welkom op mijn altaar. Mijn tempel zal 

heten ‘Huis van gebed voor alle volken’.  

Zo spreekt God, de HEER, 

die bijeenbrengt wie uit Israël verdreven waren: 

Ik breng er nog meer bijeen dan al bijeengebracht zijn. 
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Muziek: ‘Make you feel my love’  

Tekst: Jan Willem Drost, Martin Buitenhuis (Van Dik Hout) 

Gezongen door: Remco en Lescia 

 

 

We lezen: Johannes 2: 13-22 

 

Kort voor Pesach, het Joodse paasfeest, reisde Jezus naar 

Jeruzalem. Daar trof hij op het tempelplein de handelaars in 

runderen, schapen en duiven aan, en de geldwisselaars die daar 

altijd zaten. Hij 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 en riep tegen de duivenverkopers: ‘Weg ermee! 

Jullie maken een markt van het huis van mijn Vader!’  

Zijn leerlingen dachten aan wat er geschreven staat: ‘De 

hartstocht voor uw huis zal mij verteren.’  

Maar de Joden vroegen: ‘Met welk teken kunt u bewijzen dat u dit 

mag doen?’ Jezus antwoordde hun: ‘Breek deze tempel maar af, 

en ik zal hem in drie dagen weer opbouwen.’  

‘Zesenveertig jaar heeft de bouw van deze tempel geduurd,’ 

zeiden de Joden, ‘en u wilt hem in drie dagen weer opbouwen?’ 

Maar hij sprak over de tempel van zijn lichaam.  

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. 

 

 

Zingen: lied 605:1, 2, 4 en 5  

(‘De toekomst is al gaande’) 
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2. De toekomst is al gaande, 

    schept doorgang door de vloed, 

    dwars door het ongebaande 

    een pad dat voortgaan doet. 

 

4. De toekomst is al gaande, 

    verborgen en gezien, 

    een stem die te verstaan is, 

    een God die draagt en dient. 

 

5. De toekomst houdt ons gaande, 

    voert ondanks tegenstand 

    ons uit het doods bestaande 

    naar nieuw, bewoonbaar land. 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Orgelspel 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed. 

Gezamenlijk gebeden Onze Vader. 
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Lied op verzoek 

 

PowerPoint 40 dagentijdproject 

 

Collecte 

1. Diaconie     2. Kerk 

Kerk in actie Colombia 

 

Slotlied: Wie voor de vrede vecht 

Melodie: lied 968/ tekst: Jan Willem Drost 

 

Wat onrust zaait in harten, 

wat tranen welt in mij 

zal leven altijd tarten: 

geen mens is daarvan vrij. 

Nooit wordt hier zonder strijden 

een kwade macht geslecht 

en treft ook droefheid, lijden 

wie voor de vrede vecht. 

 

in ’t donker van het leven 

is nooit dit lied verstomd: 

dat God ons zal bevrijden 

dat eens de vrede komt. 

We dromen van een wereld 

nog aan geen rijk gelijk, 

waar alle idealen 

op Christus zijn geijkt 

 

Zegen 

 

Zanggroep: Amen  LB 431b 


