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• Mededelingen kerkenraad
• Aanvangslied Psalm 32: 1 Heil hem, wien God zijn ontrouw heeft 

vergeven.
• Klein Gloria
• Moment van stilte
• Votum en groet: Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en 

aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat het 
werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de
Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Heer, onze God, wat zijn wij 
zonder U? Onze geest heeft uw licht nodig, onze wil uw kracht, onze ziel 
uw vrede. Amen.
• Gebed om ontferming: Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar,

dan zult u genezen. Onze trouw heeft geen stand kunnen houden. Wat wij 
als bestemming hebben gezien, is verduisterd, het vuur is gedoofd. Elkaar 
hebben wij niet kunnen warmen, geen thuis kunnen bieden. Wij vragen nu 
voor ons zelf, maar ook voor elkaar uw blijvende nabijheid, uw genade 
over onze schuld. Wij bidden om moed om elkaar ook de schuld te kunnen
vergeven. Amen.
• Zingen Ps. 32: 2 Nu heb ik Heer mijn zonde U beleden.
• Genadeverkondiging: Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet 

meer veroordeeld. De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt,
heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood. Waartoe de wet niet in
staat was, machteloos als hij was door de menselijke natuur, dat heeft God
tot stand gebracht. Vanwege de zonde heeft Hij zijn eigen Zoon als mens in
dit zondige bestaan gestuurd; zo heeft Hij in dit bestaan met de zonde 
afgerekend, opdat in ons wordt volbracht wat de wet van ons eist. Ons 
leven wordt immers niet langer beheerst door onze eigen natuur, maar 
door de Geest. ( Romeinen 8: 1-4)
• De wetslezing is uit het NT, Lukas 6: 27-35 Tot jullie die naar mij 

luisteren zeg ik: heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten, zegen
wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen. Als iemand je 
op de wang slaat, bied hem dan ook de andere wang aan, en weiger 
iemand die je je bovenkleed afneemt niet ook je onderkleed. Geef aan ieder
die iets van je vraagt, en eis je bezit niet terug als iemand het van je 
afneemt. Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen. Is het een
verdienste als je liefhebt wie jullie liefhebben? Want ook de zondaars 
hebben degenen lief die hen liefhebben. En is het een verdienste als je 
weldaden bewijst aan wie weldaden bewijzen aan jullie? Ook de zondaars 
handelen zo. En is het een verdienste als je geld leent aan degenen van 
wie jullie iets terug verwachten? Ook zondaars lenen geld aan zondaars in 
de verwachting alles terug te krijgen. Nee, heb je vijanden lief, doe goed en
leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten; dan zullen jullie 



rijkelijk worden beloond, en zullen jullie kinderen van de Allerhoogste zijn, 
want ook hij is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is. Tot zover de 
wetslezing uit het NT.
• Zingen: Lied 574: 1 Glorie zij U, Christus, U leed onze nood
• Gebed om de H. Geest.
• Kindermoment
• Schriftlezing : Johannes 7: 37 t/m 8: 11 op de laatste dag, het 

hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel, en hij riep: Laat wie 
dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen 
stromen uit het hart van wie in mij gelooft, zo zegt de Schrift. Hiermee 
doelde hij op de Geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen; de 
Geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods 
majesteit verheven.                                                                                    
Toen de mensen in de menigte dit hoorden zeiden ze: Dit moet wel de 
profeet zijn. Anderen beweerden: Het is de messias, maar er werd ook 
gezegd: de messias komt toch niet uit Galilea? De Schrift zegt toch dat de 
messias uit het nageslacht van David komt en uit Betlehem, waar David 
woonde? Zo ontstond er verdeeldheid in de menigte, en sommigen wilden 
hem grijpen, maar niemand deed iets.        
De dienaren van de hogepriesters en de Farizeeen gingen terug. Toen hun 
werd gevraagd: waarom hebben jullie hem niet meegebracht?, 
antwoordden ze: nog nooit heeft een mens zo gesproken! Maar de 
Farizeeen zeiden: hebben jullie je ook al laten misleiden? Er is toch geen 
enkele leider of Farizeeer tot geloof in hem gekomen? Alleen de massa die 
de wet niet kent - vervloekt zijn ze!                                                  
Maar Nicodemus, die destijds bij Jezus was geweest, iemand uit hun eigen
kring, zei: onze wet veroordeelt iemand toch pas als hij gehoord is en als 
bekend is wat hij heeft gedaan? Ze zeiden tegen hem: kom jij soms ook uit 
Galilea? Zoek het maar na, dan zul je zien dat er uit Galilea geen profeet 
kan komen. Daarop ging iedereen naar huis.                                  

Jezus ging naar de Olijfberg, en vroeg in de morgen was hij weer in de 
tempel. Het hele volk kwam naar hem toe, hij ging zitten en gaf hun 
onderricht. Toen brachten de schriftgeleerden en de Farizeeen een vrouw 
bij hem die op overspel betrapt was. Ze zetten haar in het midden en 
zeiden tegen Jezus: Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt toen ze 
overspel pleegde. Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te 
stenigen. Wat vindt u daarvan? Dit zeiden ze om hem op de proef te 
stellen, om te zien of ze hem konden aanklagen. Jezus bukte zich en 
schreef met zijn vinger op de grond. Toen ze bleven aandringen, richtte hij 
zich op en zei: Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen 
naar haar werpen. Hij bukte zich weer en schreef op de grond. Toen ze dat 
hoorden gingen ze weg, een voor een, de oudsten het eerst, en ze lieten 
hem alleen met de vrouw die in het midden stond. Jezus richtte zich op en 
vroeg haar: waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld? Niemand heer, zei 
ze. Ik veroordeel u ook niet, zei Jezus. Ga naar huis en zondig vanaf nu 



niet meer.                                                                                              
Tot zover de schriften en welgelukzalig is ieder die deze woorden hoort of 
leest en ze bewaart.                                                        
• Zingen Lied 574: 2 en 3 Christus is gekomen in ons aards bestaan.
• Verkondiging: Schrijvend in het zand.
• Muzikaal moment.
• Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader.
• Collecten
• Slotlied Lied 834: 1, 2 en 3 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!
• Heenzending en zegen: De genade van onze Heer Jezus Christus 

en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijve 
met u allen. Amen


