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Thema: Wie is Hij, dat Hij de zonden van mensen vergeeft? 
Lange Kinderkerk 

Welkom en mededelingen 
Aansteken kaars van verbondenheid 

Intochtslied  Lied 281: 1, 2 en 3 
1. Wij zoeken hier uw aangezicht. 
God, houd uw oog op ons gericht: 
Kyrie eleison! 

2. Wanneer het donker ons verrast, 
houd ons dan in uw goedheid vast: 
Kyrie eleison! 

3. Verschijn ons als de dageraad, 
Gij, zon die ons te wachten staat: 
Kyrie eleison! 

Stil gebed    
Onze hulp is in de naam van de Heer 
die hemel en aarde gemaakt heeft, 
die trouw houdt tot in eeuwigheid 
en niet laat varen het werk van zijn handen. 
Groet 

Zingen  Lied 281: 4 en 5  
4. Gij roept ons met een nieuwe naam 
uit dit genadeloos bestaan: 
Kyrie eleison! 

5. Dat ieder die zich tot U wendt 
de gloed van uw genade kent. 
Kyrie eleison! 

Gebed om ontferming 

Zingen  Psalm 25: 5 en 7 
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. 

7. Gods verborgen omgang vinden 
zielen waar zijn vrees in woont; 
’t heilgeheim wordt aan zijn vrinden 
naar zijn vreeverbond getoond. 
De ogen houdt mijn stil gemoed 
opwaarts, om op God te letten: 
Hij, die trouw is, zal mijn voet 
voeren uit der bozen netten. 

Gebed bij de opening van de Schriften 

Lezen   Lucas 7: 36-50 
door Joke van Os 
Een van de farizeeën nodigde Hem uit om te komen eten, en toen Hij het huis van de fari-
zeeër was binnengegaan, ging Hij aanliggen voor de maaltijd. Een 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. Ze 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. Toen 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. Maar Jezus zei tegen hem: ‘Simon, Ik heb je iets te zeg-
gen.’ ‘Meester, spreek!’ zei hij. ‘Er was eens een geldschieter die twee schuldenaars had: 
de een was hem vijfhonderd denarie schuldig, de ander vijftig. Omdat ze het geld niet 
konden terugbetalen, schold hij beiden hun schuld kwijt. Wie van de twee zal hem de 
meeste liefde betonen?’ Simon antwoordde: ‘Ik veronderstel degene aan wie hij het groot-
ste bedrag heeft kwijtgescholden.’ Hij zei tegen hem: ‘Dat is juist geoordeeld.’ Toen draai-
de 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 tra-
nen mijn voeten natgemaakt en ze met haar haar afgedroogd. Jij hebt Me niet begroet met 
een kus; maar zij heeft, sinds Ik hier binnenkwam, onophoudelijk mijn voeten gekust. Jij 
hebt mijn hoofd niet met olie gezalfd; maar zij heeft met geurige olie mijn voeten 
gezalfd. Daarom 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.’ Toen zei Hij tegen haar: ‘Uw zonden zijn u vergeven.’ De andere gasten dachten bij 
zichzelf: Wie is Hij, dat Hij zelfs zonden vergeeft? Hij zei tegen de vrouw: ‘Uw geloof heeft 
u gered; ga in vrede.’ 

Gesprek aan tafel 

Zingen  Genade, zo oneindig groot 
   Hemelhoog 298 - Amazing Grace 
1. Genade, zo oneindig groot. 
Dat ik, die 't niet verdien 
Het leven vond, want ik was dood 
En blind, maar nu kan 'k zien. 

2. Genade die mij heeft geleerd 
Te vrezen voor het kwaad. 
Maar ook - als ik mij tot Hem keer 
Dat God mij nooit verlaat. 

3. Want Jezus droeg mijn zondelast 
En tranen aan het kruis. 
Hij houdt mij door genade vast 
En brengt mij veilig thuis. 

4. Als ik daar in zijn heerlijkheid 
Mag stralen als de zon, 
Dan prijs ik Hem in eeuwigheid 
Dat ik genade vond. 

Uitleg en verkondiging 

Orgelspel 

In memoriam mw. Reina Scholten-de Weerdt en mw. Elly Lettinga-van Buren 

Zingen  Lied 442: 1 
1. Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 
Verlos mij van mijn bange pijn! 
Zie, heel mijn hart staat voor U open 
en wil, o Heer, uw tempel zijn. 
O Gij, wien aarde en hemel zingen, 
verkwik mij met uw heilige gloed. 
Kom met uw zachte glans doordringen, 
o zon van liefde, mijn gemoed! 

Gebeden 

Aankondiging collecte 

Kinderen komen terug uit de oppas 



Slotlied   Lied 117a 
1. Gij volken loof uw God en Heer 
wil Hem het loflied zingen. 
Laat de fonteinen van zijn eer 
in ieder hart ontspringen, 
omdat Hij u verkoren heeft, 
omdat Hij u genade geeft, 
door Christus, halleluja. 

2. Hoe groot is zijn barmhartigheid 
voor allen allerwege, 
zijn waarheid en zijn tederheid 
als overvloed van regen. 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid, 
en geeft om niet de zaligheid. 
Zing, zing Hem, halleluja. 

Wegzending en zegen Zingen ‘3x Amen’ 


