
 

 

PROTESTANTSE GEMEENTE VOORSCHOTEN 
 

3e zondag van de veertigdagentijd 
Verhalen van protest: Op zoek naar gerechtigheid 

 

 
 

‘Eerlijk zullen we alles delen, ik een beetje meer dan jij.’ 
 
 

 
Zondag 7 maart 2021  
Voorganger: ds. Bert Boter 
Organist: dhr. Frank den Herder 
Lector: mw. Liesbeth Liesveld 
Zang:  Vox Quarantaina 
Ouderling: mw. Ineke van Kempen 
Techniek: dhr. Ronald Koek 
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Dienst van de voorbereiding 
 
Orgelspel: Koraalbewerking psalm 25 van Wim Ruessink. 
Koraalbewerkingen van lied 538 "Een mens te zijn op aarde" van 
Willem Vogel en Hans van Nieuwkoop. 
 
Welkom 

 
Stilte    (allen gaan staan) 
 
Bemoediging en groet  
V. Onze hulp is in de Naam van de Heer 
A. Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V. Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
A. en niet loslaat wat Zijn hand ooit begon. 
 
V. De Heer zij met u! 
 
A.  
 
 
Drempelgebed 
Goede God 
Wat zouden wij graag weer 
over de drempel van de kerk stappen. 
Wat zouden wij graag weer 
bij elkaar komen. 
Maar het gaat niet, nog niet. 
Maar online komen wij bij elkaar 
en wij houden hoop  
en moed, 
dat het eens beter zal worden. 
Dat er een tijd komen zal 
dat wij u en elkaar hier weer ontmoeten. 
Houd U onze hoop levend 
en geef ons de moed om door te gaan. 
Amen 
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Psalm 25:7 en 9     (hierna gaan allen zitten) 

 
9. 
Sla op mijn ellende d’ogen, 
zie mijn moeite, mijn verdriet, 
neem mijn zonden uit meedogen 
gunstig weg, gedenk die niet. 
Red mij en bewaar mijn ziel, 
wil, mijn God, mij niet beschamen, 
want ik schuil bij U, ik kniel 
met uw ganse volk tezamen. 
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Kyriëgebed 300b: 
 
God van ons leven, open ons hart 
en maak het zo | wijd als de | wereld 
waarover wij | roepen als voor ons- | zelf: 
 

 
Over het onschuldige bloed op aarde van alle ver- | moorden en 
alle ver- | minkten, de slachtoffers van | haat en ver- | raad: 
Heer, ontferm u! 
 
Over alle kinderen voor wie geen plaats is, die worden ge- | 
boren in | oorlogsrumoer, in armoede, | honger en | dorst: 
Heer, ontferm u! 
 
Over wie een zwaar lot moeten dragen, daklozen, doellozen, | 
eenzame | zielen, geschonden naar | lichaam en | geest: 
Heer, ontferm u! 
 
Over degenen die worden vervolgd, die worden ver- | nederd en 
geklei- | neerd, en die men be- | lastert en | schendt: 
Heer, ontferm u! 
 
Over de mensen die worden vergeten, door niemand ge- | acht of 
ge- | borgen, die te ge- | ring zijn om * te ge- | denken: 
Heer, ontferm u! 
 
Over wie leven in angst, pijn en zorgen, over wie | bang zijn om 
te | sterven, en over ons- | zelf in het * uur van de | dood: 
Heer, ontferm u! 
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Veertigdagenlied 538: 1 en 3 

 
 
3. 
Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
dat is de dood aanvaarden, 
de vrede en de strijd, 
de dagen en de nachten, 
de honger en de dorst, 
de vragen en de angsten, 
de kommer en de koorts. 
 
Woord voor de kinderen ‘Weg met het geld!’ 
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Dienst van het Woord 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Schriftlezing uit Amos 3 
 
Lied 537: 1 en 2 

 
 
2. 
Zo spreekt de God die alles weet en ziet: 
Ik durf uw vasten niet vertrouwen. 
Als gij de zwervers niet uw woning biedt 
durf Ik uw vasten niet vertrouwen. 
Schenk uw brood aan de geboeiden 
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schenk uw troost aan de vermoeiden. 
Anders hoor Ik naar uw smeken niet, 
en durf uw vasten niet vertrouwen. 
 
Schriftlezing uit Marcus 11:12-25 
 
Lied 187 

 
2. 
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 het tempelbedrijf. 
 
3. 
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. 
 
4. 
Dit is het huis van mijn Vader, zegt Hij. 
Heilig het daarom en houd het dus vrij 
van de verslaving aan goud en genot. 
Geen diensthuis is dit, maar de tempel van God! 
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Overweging  
 
Orgelspel: Koraalbewerking van lied 718 "God, die leven hebt 
gegeven" van Johan van Dommele. 
 
Dienst van het antwoord 
 
Lied 718 

 
 
2. 
Niet voor schuren, 
die niet duren, 
gaf Gij vruchtbaarheid, 
maar opdat op aarde, 
in uw goede gaarde, 
niemand honger lijdt. 

3. 
Maar wij rijken, 
ach, wij blijken 
hard en onverstoord. 
Open onze oren, 
Heer, opdat wij horen 
’t roepen aan de poort. 
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4. 
Wil dan geven, 
dat ons leven 
zelf ook vruchtbaar zij. 
Laat in goede daden 
’t woord van uw genade 
opgaan, sterk en vrij. 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezongen Onze Vader, 
lied 1006. Na de zin: ‘…zo bidden wij U’, zingen wij: 
 
Acclamatie: 25b 

 
 
Onze Vader: 
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Mededelingen en Collecte 
 
Slotlied 1014: 1, 2 en 5 
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2. 
Geef vrede door van hand tot hand 
met liefde, onze redding; 
wees vriendelijk in woord en daad 
bewogen om Gods schepping. 
 
5. 
Geef Christus door van hand tot hand, 
zijn liefde schenkt ons leven. 
Geef vrede door, geef haar een kans: 
een schat om uit te delen. 
 
Zending en zegen. De zegen wordt besloten met het gezongen: 

 
 
Orgelspel:  J.S. Bach, Kommst du nun, Jesu, vom Himmel 
herunter BWV 650 
 
U bent van harte welkom bij het digitale koffiedrinken via Zoom. 
De start is om 11.30 uur. Meer informatie vindt u op de website.  
 
 
 


