
derde zondag van de 40dagentijd, thema:

“Warme woede”



»

orgelspel:
Variaties over psalm 25

VOORBEREIDING

verwelkoming en mededelingen door de ouderling

stilte, bemoediging en drempelgebed (zittende): 

v: Onze hulp is in de Naam van de Heer
allen: die hemel en aarde gemaakt heeft.
 Hoor ons aan, eeuwige God
 hoor naar ons bidden!



»

v: Gij, die onze harten aanziet
 Gij, die onze diepten peilt,
allen: blijf ons niet verborgen!
 Wij herkenden U niet, wij zochten onszelf.
 Gij, Heer, vergeef ons!
 Doe ons weer leven en maak ons weer nieuw,
 geef ons uw genade!  
 Breng ons in het reine met U en met elkaar
 zegen ons met vrede
 en laat lichten uw Aangezicht
 amen



»

aanvangspsalm 25: 2, 7, 8 en 9  (staande)



»



»



»



»



»



»



»



»

gebed om ontferming, beantwoord door lied 299 E  (I: mannen, II: vrouwen)



»
»

(I: mannen, II: vrouwen)

zingen psalm van de zondag: 25 B,
(allen zingen refrein, voorganger leest de voorzang)

“Houd mij in leven, wees gij mijn redding”



»



»



»



DIENST VAN HET WOORD

gebed ‘open handen’ voor deze zondag
door kind van de zondag

lied 541 met de kinderen
“Veertig jaren lopen door het hete zand”  ––>

kinderen gaan naar de nevendienst



»





»

schriftlezing Exodus 20: 1-17
1 Toen sprak God deze woorden:
2 ‘Ik ben de heer, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, 

heeft bevrijd.
3 Vereer naast mij geen andere goden.
4 Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets 

dat in de hemel hier boven is of van iets beneden op de 
aarde of in het water onder de aarde. 5 Kniel voor zulke 
beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, de heer, uw God, 
duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de 
ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het derde ge-



»

slacht en het vierde, wanneer ze mij haten; 6 maar als ze mij 
liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde 
tot in het duizendste geslacht.

7 Misbruik de naam van de heer, uw God, niet, want wie 
zijn naam misbruikt laat hij niet vrijuit gaan.

8 Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag. 9 Zes dagen 
lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, 10 maar de 
zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de heer, uw 
God; dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zo-
nen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee, 
en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. 



»

11  Want in zes dagen heeft de heer de hemel en de aarde 
gemaakt, en de zee met alles wat er leeft, en op de zevende 
dag rustte hij. Daarom heeft de heer de sabbat gezegend en 
heilig verklaard.

12 Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u ge-
zegend met een lang leven in het land dat de heer, uw God, 
u geven zal.

13 Pleeg geen moord.
14 Pleeg geen overspel.
15 Steel niet.
16 Leg over een ander geen vals getuigenis af.



»
17 Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin 

op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, 
of wat hem ook maar toebehoort.’

lied 320:
“Wie oren om te horen heeft” ––>



»



»



»



»



»
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13 Kort voor Pesach, het Joodse paasfeest, reisde Jezus naar Je-
ruzalem. 14 Daar trof hij op het tempelplein de handelaars in 
runderen, schapen en duiven aan, en de geldwisselaars die 
daar altijd zaten. 15 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 ta-
fels 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: 

schriftlezing Johannes 2: 13 - 25



»

‘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?’ 21 Maar 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.
23 Toen Jezus op Pesach in Jeruzalem was, kwamen veel men-
sen tot geloof in zijn naam, omdat ze de wondertekenen za-
gen die hij deed. 24 Maar Jezus had geen vertrouwen in hen, 



»
lied 1001:

“De wijze woorden en het groot vertoon”

omdat hij hen allemaal kende, 25 en niemand hoefde hem iets 
over de mens te vertellen, want hij wist zelf wat er in een mens 
omgaat.



»



»



»
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UITLEG EN VERKONDIGING 

daarna lied 673:
“Heilige liefdeskracht”
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DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

dankgebed, voorbeden, 
afgewisseld met gezongen acclamatie psalm 25 B:

stil gebed, Onze Vader



kinderen komen terug   ––>

zingen lied 187:
“Runderen, schapen en duiven te koop”

inzameling van de gaven voor  
   1. kerk 2. kerk in actie
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inzameling van de gaven voor  
   1. kerk 2. kerk in actie

slotlied 1010: 1, 2, 3 (staande)
“Geef vrede, Heer, geef vrede”
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ZENDING EN ZEGEN

orgelspel
“Ach Gott, von Himmel sieh darein” | J.N. Hanff

• er is nu koffie, thee en limonade achterin de kerk



Protestants Kralingen

volgende vieringen:

• vanavond 19.30 uur in Pro Rege een Taizéviering
• zondag 15 maart, 10 uur in Pro Rege:  

viering maaltijd van de Heer met ds Ilse Hogeweg
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