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Lied voor de dienst: Lied 213: 1 en 2.

‘Morgenglans der eeuwigheid.’

1. Morgenglans der eeuwigheid,
licht aan ’t eeuwig Licht onttogen,
stel ons deze ochtendtijd
uwe heerlijkheid voor ogen,
en verdrijf door uwe macht
onze nacht!

2. Laat als milde morgendauw
uw genade tot ons komen
en de dorstige landouw
van ons leven overstromen,
ja, verkwik ons door uw troost
onverpoosd.

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Psalm 84: 1 en 6.

‘Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer.’

1. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.

6. Want God onze Heer die ons mild
bestraalt als zon, beschermt als schild,
zal in genade ons verhogen.
Zijn hand onthoudt het goede niet
aan wie oprecht Hem hulde biedt
en eerlijk wandelt voor zijn ogen.
Heer, die het al in handen houdt,
welzalig die op U vertrouwt.

Eerste Schriftlezing: Romeinen 13: 8 – 14
8 Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld. 9 Want:
‘Pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is’ – deze
en alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ 10
Liefde berokkent de naaste geen kwaad, dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde.
11 U kent de huidige tijd: het moment is gekomen waarop u uit de slaap moet ontwaken, want de
redding is ons meer nabij dan toen we tot geloof kwamen. 12 De nacht loopt ten einde, de dag nadert
al. Laten we ons daarom ontdoen van de praktijken van de duisternis en ons omgorden met de wapens
van het licht. 13 Laten we daarom zo eerzaam leven als past bij de dag en ons onthouden van bras- en
slemppartijen, ontucht en losbandigheid, tweespalt en jaloezie. 14 Omkleed u met de Heer Jezus
Christus en laat u niet meeslepen door uw aardse natuur met haar begeerten.

Zingen: Psalm 25: 5 en 9.

‘Louter goedheid zijn Gods wegen

5. Louter goedheid zijn Gods wegen
en zijn paden zijn vertrouwd
voor wie, tot zijn heil genegen,
zijn geboden onderhoudt.
Wil mij, uwe naam ter eer,
al wat ik misdeed vergeven.
Ik heb tegen U, o Heer,
zwaar en menigmaal misdreven.

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.

Gebed om de opening van het Woord

Tweede Schriftlezing: Lucas 7: 36 – 50
De liefde van een zondares
36 Een van de farizeeën nodigde Hem uit om te komen eten, en toen Hij het huis van de farizeeër was
binnengegaan, ging Hij aanliggen voor de maaltijd. 37Een vrouw die in de stad bekendstond als zondares
had gehoord dat Hij bij de farizeeër thuis zou eten, en ze ging naar het huis met een albasten flesje met
geurige olie. 38Ze ging achter Jezus staan, aan zijn voeteneinde; ze huilde en zijn voeten werden nat door
haar tranen. Ze droogde ze met haar haar, kuste ze en zalfde ze met de olie. 39Toen de farizeeër die Hem
had uitgenodigd dit zag, zei hij bij zichzelf: Als Hij een profeet was, zou Hij weten wie de vrouw is die
Hem aanraakt, dat ze een zondares is. 40Maar Jezus zei tegen hem: ‘Simon, Ik heb je iets te zeggen.’
‘Meester, spreek!’ zei hij. 41‘Er was eens een geldschieter die twee schuldenaars had: de een was hem
vijfhonderd denarie schuldig, de ander vijftig’. 42 Omdat ze het geld niet konden terugbetalen, schold hij
beiden hun schuld kwijt. Wie van de twee zal hem de meeste liefde betonen? 43Simon antwoordde: ‘Ik
veronderstel degene aan wie hij het grootste bedrag heeft kwijtgescholden.’ Hij zei tegen hem: ‘Dat is
juist geoordeeld.’ 44Toen draaide Hij zich om naar de vrouw en vroeg aan Simon: ‘Zie je deze vrouw? Ik
ben in jouw huis te gast, en je hebt Me geen water voor mijn voeten gegeven; maar zij heeft met haar
tranen mijn voeten natgemaakt en ze met haar haar afgedroogd. 45Jij hebt Me niet begroet met een kus;
maar zij heeft, sinds Ik hier binnenkwam, onophoudelijk mijn voeten gekust. 46Jij hebt mijn hoofd niet
met olie gezalfd; maar zij heeft met geurige olie mijn voeten gezalfd. 47Daarom zeg Ik je: haar zonden
zijn haar vergeven, al waren het er vele, want ze heeft veel liefde betoond; maar wie weinig wordt
vergeven, betoont ook weinig liefde.’ 48Toen zei Hij tegen haar: ‘Uw zonden zijn u vergeven.’ 49
De andere gasten dachten bij zichzelf: Wie is Hij, dat Hij zelfs zonden vergeeft? 50Hij zei tegen de vrouw:
‘Uw geloof heeft u gered; ga in vrede.’

Zingen: Liedbundel 73

‘Heer ik kom tot U.’

1. Heer ik kom tot U,
hoor naar mijn gebed.
Vergeef mijn zonden nu
en reinig mijn hart.

3. Zie mij voor U staan,
zondig en onrein.
O, Jezus raak mij aan,
van U wil ik zijn.

2. Met uw liefde, Heer
kom mij tegemoet,
nu ik mij tot U keer
en maak alles goed.

4. Jezus op uw woord,
vestig ik mijn hoop.
U leeft en U verhoort,
mijn bede tot U.

Verkondiging

Zingen: Lied 377: 1, 2 en 3.

‘Zoals ik ben, …..’

1. Zoals ik ben, kom ik nabij,
met niets in handen dan dat Gij
mij riep en zelf U gaf voor mij –
o Lam van God, ik kom.

2. Zoals ik ben, met al mijn strijd,
mijn angsten en onzekerheid,
mijn maskers en mijn ijdelheid –
o Lam van God, ik kom.

3. Zoals ik ben, verdoofd, verblind,
tast ik naar U, die mij bemint,
bij wie mijn ziel genezing vindt –
o Lam van God, ik kom.

Voorbereiding op het Heilig Avondmaal

Zingen: Lied 377: 4 - 7.
4. Zoals ik ben, ontvangt Gij mij,
reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij,
vervult, verlicht, verwarmt Gij mij –
o Lam van God, ik kom.

5. Zoals ik ben, in U te zijn
en Gij in mij, in brood en wijn:
uw ziel, uw levenskracht wordt mijn –
o Lam van God, ik kom.

6. Zoals ik ben – ja, dat ik dan
de lengte, breedte, hoogte van
uw diepe liefde vatten kan:
o Lam van God, ik kom.

7. Zoals ik ben: dat ik uw naam
nu al, met alle heiligen saam,
en eens ook voor uw troon beaam –
o Lam van God, ik kom

Dankgebed en voorbeden, afgesloten met het Onze Vader

Slotzang: Liedbundel 69
1. Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft.
Die vol ontferming ieder troost
en alle schuld vergeeft.
Die heel het aards gebeuren vast in handen heeft.
Refrein: Hem zij de glorie, want hij die overwon,
zal nooit verlaten wat Zijn hand begon.
Halleluja. Geprezen zij het Lam,
dat de schuld der wereld op zich nam.
2. Verdreven is de schaduw van de nacht.
En wie Hem wil aanvaarden wordt
eens veilig thuis gebracht.
Voor hem geldt ook dit wonder: alles is volbracht.
Refrein:

‘Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft.’

3. Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht,
dat uitstraalt van het kruis, dat eens
voor ons werd opgericht.
En voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht.
Refrein:

Zegen

Gemeente zingt als antwoord op de zegen:

‘Amen, Amen, Amen’.

Collecte bij de uitgang
Uw bijdrage voor de collecte kunt u ook storten op rekeningnummer:
NL 05 RABO 037 37 28 840 o.v.v. “Collecte” .

