Dienst op 3 maart 2019 – thema: vergeving
Voorbereiding
Orgelspel
Welkom
Aanroeping en inkeer
Zingen: 791: 1-4 liefde eenmaal uitgesproken
Votum en Groet
Antwoordlied: Tot U, Heer, is ons hart gericht
Hier zijn wij open voor Uw licht
Gij geeft ons kracht tot stilt’ en strijd
Kom tot ons, Eeuw’ge, in de tijd.
Gebed
Zingen: 809 Blijf niet staren (2x)
Horen en verstaan
Inleiding op de lezingen
Gebed om de Geest

Lezing: Ex. 32: 7-14
7
De HEER zei tegen Mozes: ‘Ga terug naar beneden, want jouw volk, dat je uit Egypte
hebt geleid, misdraagt zich. 8Nu al zijn ze afgeweken van de weg die ik hun gewezen heb.
Ze hebben een stierenbeeld gemaakt, hebben daarvoor neergeknield, er offers aan
gebracht en gezegd: “Israël, dit is je god, die je uit Egypte heeft geleid!”’ 9De HEER zei
verder tegen Mozes: ‘Ik weet hoe onhandelbaar dit volk is. 10Houd mij niet tegen: mijn
brandende toorn zal hen verteren. Maar uit jou zal ik een groot volk laten
voortkomen.’ 11Mozes probeerde de HEER, zijn God, milder te stemmen: ‘Wilt u dan uw
toorn laten woeden tegen uw eigen volk, HEER, dat u met sterke hand en grote macht uit
Egypte hebt bevrijd? 12Wilt u dat de Egyptenaren zeggen: “Hij heeft hen bevrijd om hen in
het ongeluk te storten, om hen in het bergland te doden en van de aarde weg te vagen”?
Wees niet langer toornig en zie ervan af onheil over uw volk te brengen! 13Denk toch aan
uw dienaren Abraham, Isaak en Israël, aan wie u onder ede deze belofte hebt gedaan: “Ik
zal jullie zo veel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn, en het hele gebied
waarvan ik gesproken heb zal ik hun voor altijd in bezit geven.”’ 14Toen zag
de HEER ervan af zijn volk te treffen met het onheil waarmee hij gedreigd had.

Zingen: 325 Dat woord
Lezing: Lucas 7: 36-50
36
Een van de farizeeën nodigde hem uit voor de maaltijd, en toen hij het huis van de
farizeeër was binnengegaan, ging hij aan tafel aanliggen. 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
het voeteneinde van het aanligbed; ze huilde en zijn voeten werden nat door haar tranen.
Ze droogde ze met haar haar, kuste ze en wreef ze in 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.42Omdat 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. 45Je hebt me niet begroet met een kus; maar zij heeft, sinds ik hier
binnenkwam, onophoudelijk mijn voeten gekust. 46Je hebt mijn hoofd niet met olie
ingewreven; maar zij heeft met geurige olie mijn voeten ingewreven. 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.’ 49Zijn tafelgenoten 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: 816 Dat wij onszelf gewonnen geven
Preek
Stilte
Orgelspel
Gebeden en gaven
Voorbede, stil gebed en gezongen Onze Vader
Mededelingen over de gaven
Collecte
Uitzending en zegen
Zingen: 971: 1, 2
Uitzending en zegen beantwoord door een gezongen amen

