
 
 
 
 

ORDE VAN DIENST 
 

Zondag 24 maart 2019 
 

 
‘De grote schoonmaak’ 

 
 

 
Derde zondag in de veertigdagentijd 

 
 
Voorganger ds. Willemijn van Dijk – Heij, organist Anton Pauw, ouderling 
Barbara van de Pol, diaken Hans Nagelkerke. 
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Voor het eerst hier in de kerk? Welkom! We hopen dat u snel uw weg 
zult vinden in deze gemeente.  

 
 
 
Bij de symbolische bloemenschikking 
De rode bloemen symboliseren de woede van Jezus bij de 
tempelreiniging. In de chaos van hout, steen en dik touw zijn de verdreven 
handelaren verbeeld in geknakte, gebogen takken. Drie witte stenen en 
een takje eeuwig groen van de buxus verwijzen naar de uitspraak van 
Jezus over zijn komende opstanding. 
 
VOORBEREIDING 
 
Inleidend orgelspel  
 
Welkom 
 
Moment van stilte - aansteken van de kaarsen 

          We gaan staan 
Voorganger:  Onze hulp is in de naam van de Heer, 
Allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
 
Gebed van toenadering 
Voorganger: .....  

 eeuwige God, wees ons genadig 
Allen: EN DOE ONS WEER IN VREDE LEVEN. AMEN. 

 
Zingen   Lied 536 ‘Alles wat over ons geschreven is’ 
        

We gaan zitten 
            

Gebed om ontferming 
 
Diaken: Laten wij de Heer aanroepen voor de nood van de wereld 
… 
Kyrielied: lied 1005: 1, 3 en 4 ‘Zoekend naar licht’ (Nederlandse 
tekst)   
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Kinderlied: lied 854 ‘God soms is het donker’ 
 
Met de kinderen 
De kinderen mogen hierna naar de kindernevendienst 
 
HET WOORD 
 

Voorganger: De Heer zal bij u zijn. 
Allen: DE HEER ZAL U BEWAREN. 

 
Als Gebed bij de opening van de Schrift zingen we een antifoon; lied 
535d, eerst door de voorganger daarna door de gemeente, vervolgens 
zingen we lied 25: 1 en 2, aansluitend zingen we nogmaals de antifoon 
met elkaar.  
 
Lied 535d:  

 
 
 
Eerste lezing: Ezechiël 14: 12-23 
De HEER richtte zich tot mij: ‘Stel, mensenkind, dat een heel land tegen mij 
zondigt door mij ontrouw te worden en ik treed tegen dat land op, ik maak 
het brood dat het volk staande houdt schaars, zodat het honger lijdt, en ik 
roei mens en dier uit, en stel dat de volgende drie mannen in dat land 
wonen: Noach, Daniël en Job – dan zullen zij met hun rechtvaardigheid 
alleen zichzelf redden, spreekt God, de HEER. Stel dat ik dat land aan de 
wilde dieren prijsgeef, zodat het ontvolkt raakt en een woestenij wordt waar 
uit angst voor die dieren niemand doorheen durft te trekken, en stel dat die 
drie mannen daar wonen – dan geldt, zo waar ik leef, het volgende, spreekt 
God, de HEER: zelfs hun zonen en dochters kunnen ze niet redden, alleen 
zijzelf worden gered, en het land wordt een woestenij. Of als ik dat land ten 
prooi geef aan geweld en zeg dat er een zwaard in dat land moet rondgaan 
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om mens en dier uit te roeien, en die drie mannen wonen daar – dan geldt, 
zo waar ik leef, het volgende, spreekt God, de HEER: zelfs hun zonen en 
dochters kunnen ze niet redden, alleen zijzelf worden gered. Of ik stuur in 
mijn dodelijke woede de pest naar dat land om mens en dier uit te roeien, 
en Noach, Daniël en Job wonen daar – dan geldt, zo waar ik leef, het 
volgende, spreekt God, de HEER: niet één zoon of dochter zullen ze kunnen 
redden, hun rechtvaardigheid redt alleen henzelf. Dit zegt God, de HEER: 
Dit alles geldt des te meer nu ik mijn vier straffen: het zwaard, de honger, 
de wilde dieren en de pest, op Jeruzalem loslaat om er mens en dier uit te 
roeien! Toch zullen er mensen zijn die daaraan ontkomen: er zullen zonen 
en dochters uit de stad worden weggevoerd en naar jullie toe komen. 
Wanneer jullie zien wat zij hebben gedaan, zullen jullie je kunnen verzoenen 
met het lot dat Jeruzalem heeft getroffen en begrijpen waarom ik de stad 
heb gestraft. Wanneer jullie hun misdaden zien zal dat jullie troosten, omdat 
jullie dan zullen begrijpen dat ik alles wat ik met de stad heb gedaan, niet 
zonder reden heb gedaan – zo spreekt God, de HEER.’ 
 
Zingen: lied 80:1 en 2 ‘O God van Jozef, leid ons verder’ 
 
Tweede lezing: 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 906: 1, 7 en 8 ‘God is tegenwoordig’ 
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Verkondiging 
 
Meditatief pianospel; ‘Muzikale tempelreiniging’  
 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader  
 
ONZE VADER, DIE IN DE HEMEL ZIJT, 
UW NAAM WORDE GEHEILIGD, 
UW KONINKRIJK KOME, 
UW WIL GESCHIEDE 
OP AARDE ZOALS IN DE HEMEL. 
GEEF ONS HEDEN ONS DAGELIJKS BROOD, 
EN VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN 
ZOALS OOK WIJ ONZE SCHULDENAARS VERGEVEN. 
EN LEID ONS NIET IN VERZOEKING, 
MAAR VERLOS ONS VAN DE BOZE. 
WANT VAN U IS HET KONINKRIJK 
EN DE KRACHT EN DE HEERLIJKHEID  
IN EEUWIGHEID. AMEN. 
 
Mededelingen en bloemengroet 
 
Inzameling van de gaven 
Geen contant geld bij de hand? U kunt ook een gift geven met de app ‘Givt’. Volg de 
aanwijzingen van de app en haal uw telefoon langs de metalenknop aan de zijkant van de 
collectezak.  
 

1. Diaconie; Kerk in Actie, Kinderen in de knel. 
Stop kinderarbeid in India. In de Indiase stad Nasapur is de IT-sector booming 
business. Helaas profiteert maar een handjevol mensen daarvan mee. Het 
overgrote deel van de bevolking verricht als dagloner voor een schamel loon 
zwaar werk in de landbouw of industrie. Door armoede gedwongen werken ook 
kinderen mee. Kinderarbeid moet stoppen. Daarom werken we samen met 
partnerorganisaties aan beter onderwijs. We lichten jaarlijks 5.000 ouders en 
kinderen voor over het belang van onderwijs, bezoeken scholen om 
onderwijsadvies te geven en begeleiden meer dan 700 werkende kinderen (terug) 
naar school. Geef gul, zodat ook in 2019 honderden werkende kinderen een 
nieuw begin kunnen maken op school! 

2. Voor de toekomst van de kerk in Haarlem 
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Slotlied: lied 416 ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’  

  
Zegen  

Allen:      A - MEN. 
 
Uitleidend orgelspel  
 
 

Mededelingen 
 
Kerk en Israël, jodendom en christendom 
Jan Offringa over ‘de onopgeefbare band met Israël’. 
Dinsdag 26 maart, 20.00-22.00, in de Nieuwe Kerk. 
 
Bijzondere collecte op 31 maart: 
Volgende week, 31 maart is er een bijzondere collecte voor de 
slachtoffers van de orkaan in Mozambique/Malawi. De opbrengst wordt 
door het College van Diakenen verdubbeld. 
 
Brieven bezorgen 
Vandaag (op postcode) liggen er brieven klaar voor onze oudere 
gemeenteleden. Wilt u brieven van ouderen die bij u in de buurt wonen 
meenemen en deze bij hen bezorgen? 
Alvast bedankt, Diane Vonk 
 
Vacatures 
Boekanier, 1x per 2 weken op dinsdag van 12:15 tot 13:15 uur. Samen met 
de organist en voorganger zorg jij voor een hartelijke ontvangst van gasten 
tijdens het vernieuwde middaggebed. Je ontmoet mensen vanuit heel 
Nederland en zelfs de hele wereld. Jij zorgt ervoor dat de spulletjes klaar 
staan en assisteert de voorganger waar nodig. Meer informatie: Nadia 
Kroon (kerkelijkwerker@bavo.nl/06-20252184). 
 
Coördinator praktische uitvoering Zomeravonddiensten, voor 7 á 8 
zomeravonddiensten per jaar en 4-5 teamvergaderingen. Samen met het 
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team Zomeravonddiensten zorg jij dat alle spullen en mensen op de juiste 
tijd en op de juiste plaats aanwezig zijn. Veel wordt door de koster, 
vrijwilligerscoördinator en muzikaal eindverantwoordelijke gedaan, maar jij 
zorgt voor die enkele praktische details die anders al te snel tussen het net 
door glippen. Je bent detailgericht, georganiseerd, en hebt een voorliefde 
voor de prachtige liturgie en muziek van nationale en internationale koren 
van de Zomeravonddiensten. Natuurlijk word je ook goed ingewerkt en sta 
je nooit alleen. Meer informatie: Nadia Kroon (kerkelijkwerker@bavo.nl / 06-
20252184). 
 
Oecumenische Vastenmaaltijd 
Op alle donderdagen in de veertigdagentijd is er een oecumenisch 
vastenmaaltijd vanaf 18.00 uur in de kerk van de Evangelische 
Broedergemeente, Parklaan 34, Haarlem. Informatie: ds. Stefan Bernhard, 
tel.: 06-30383882, e-mail: bernhard@ebg.nl  
 


