
 

 

  
 
 
 

 
 
Zondag 7 maart Dreumel 
Voorganger  Ds. E. Laseur  
Organist  Fred Hommersom 
Extra collecte Vandaag bestemd voor de protestantse kerk  - missionair werk 
Bloemen   
 
 
Extra collecte 
Voor de kerk in het Midden-Oosten is Libanon een belangrijk land. Er wonen relatief gezien nog veel 
christenen. Christelijke instellingen in Libanon hebben vaak een regionale functie, zo ook Near East School of 
Theology (NEST). Dit opleidingsinstituut leidt predikanten op voor landen als Syrië, Armenië, Israël/Palestina 
en Libanon. Theoloog Wilbert van Saane werkt er namens Kerk in Actie als docent theologie en geeft lessen in 
systematische theologie en missiologie. Na hun studie keren de kersverse predikanten terug naar huis om hun 
eigen gemeente te leiden. Zo verspreidt Gods woord zich door heel het Midden-Oosten! 
Met uw bijdrage aan de collecte geeft u studenten uit het Midden-Oosten de kans Gods woord in hun eigen 
land en gemeente te verspreiden. Van harte aanbevolen!. 
U kunt uw gift overmaken op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. onderwijs Libanon. 

 
 
Mededeling Kindernevendienst 
 
Hallo kinderen en ouders, 
 
De podcast deze week vertelt over de woede van Jezus als hij ziet wat er in de Tempel gebeurd (de 
handelaars). In het eerste werkblad mag je een tekening maken over iets wat jou boos kan maken. Met het 
tweede werkblad kun je een heilig huis knutselen.  
Veel teken en knutselplezier,  
https://www.kindopzondag.nl/wp-content/uploads/sites/2/2021/02/KOZ-verhaal-20210307.mp3  

 
Groetjes van de KND-leiding 

 
Orde van dienst 
 

Thema: Grote schoonmaak! 
 

Organist speelt  melodie Go like Elijah (Chi Coltrane) 
 

Bemoediging en groet 
 

Aanvangstekst zondag Oculi: (NBG) Psalm 25: 15 

Mijn ogen zijn bestendig op de Heer. 
 

Gebed bij de opening van het Woord 

  

https://www.kindopzondag.nl/wp-content/uploads/sites/2/2021/02/KOZ-verhaal-20210307.mp3


 

 

 

 

 

 

 

 

Schriftlezing:(NBV) 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. 
 

Organist speelt 1x melodie lied 1008: 3 

3. Houd wat Gij hebt ondernomen, 
klief het duister met uw zwaard. 
Kroon de menselijke dromen 

met uw koninkrijk op aard. 
Laat de vrede eind'lijk komen, 
die uw hart voor ons bewaart. 

 

Uitleg en verkondiging: (NBV) Johannes 2: 16b 

‘Weg ermee!  Jullie maken een markt van het huis van mijn Vader!’ 
 

Organist speelt 1x melodie lied 298 (Liedboek voor de Kerken) 
1. Wij staan ten laatsten kamp gereed, 
een strijd van dood en leven! 
Houdt daarin moedig stand en weet: 
God zal u nooit begeven. 
De oude wereld komt ten val, 
zij stort in puin, maar Christus zal 
het nieuwe rijk doen rijzen. 

 

Dienst der gebeden (dankzegging, stil gebed, Onze Vader) 
 

Wegzending en zegen 

 

Organist speelt melodie To my Father's house (Les Humphries Singers) 
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