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Viering van de Maaltijd van de Heer 
 
2e zondag van de veertigdagentijd 
De Veertigdagentijd richting Pasen en ook het 
Avondmaal staan in het teken van ‘vergeving 
van zonden’. Voor de één een bemoediging, 
voor de ander moeilijk. Positief of negatief: 
waar gaat het eigenlijk over? En zitten die 
zonden ‘in mij’? Of kun je het veel breder zien 
als datgene wat niet volmaakt is? Maar wat is 
je rol er dan in? Interessante vragen die 
opkomen uit de bestudering van het boek 
Leviticus met rabbijn Jonathan Sacks; hèt boek 
dat gaat over offerwetten. Hoe kijkt God 
volgens Leviticus tegen onze rol aan? En hoe 
kan dat helend werken, niet alleen voor ons, 
maar ook voor een hele gemeenschap, voor 
onze geloofsgemeenschap? Graag wil ik met 
jullie een passage over het zondoffer 
uitpluizen om erachter te komen: om wat voor 
zonden gaat het hier eigenlijk? Wat is onze rol 
erin? En welk perspectief ligt erin als wij daar 
verantwoordelijkheid voor nemen? 
Om Leviticus volgens Jonathan Sacks een 
beetje in te leiden, geef ik een korte inleidende 
tekst mee: 
“Leviticus is misschien wel de sleuteltekst van 
het jodendom. Hier horen we voor het eerst 
het gebod ‘Heb je naaste lief als jezelf.’ En 
Leviticus is ook de bron van een nog hoger 
moreel principe: ‘Heb vreemdelingen lief als 
jezelf, want jullie zijn zelf vreemdelingen 
geweest in Egypte.’ Het is Leviticus dat 
opdraagt om anderen hun vrijheid te gunnen 
en respect te hebben voor de grenzen van de 
natuur. 
De kern van deze wetten is een diepmenselijke 
visie op de samenleving. ‘Geen mens is een 
eiland.’ We zijn verantwoordelijk voor elkaar 
en betrokken bij elkaars lot. Dat is 

fundamenteel voor de ethiek en de politiek 
van het verbond. We zijn verbonden door een 
gemeenschappelijk lot. We zijn samen 
verantwoordelijk tegenover God voor de 
sociale omstandigheden. We zijn ‘broeders en 
zusters’ van elkaar.  
Het verbond ziet de samenleving als een grote 
familie. Het welzijn van allen is de zorg van 
eenieder. Dat is waarom het bijbelse Israël 
anders moest zijn dan de buren. De buurlanen 
waren groter in termen van omvang, 
bevolkingsaantal, macht en welvaart. Maar in 
Israël deed elk mens ertoe. Allen waren gelijke 
burgers onder de soevereiniteit van God.” 
 

Bloemschikking 
Lezen Matteüs 17: 1-9 
 

Mozes en Elia 
Op de berg worstelt Jezus met de dingen waar 
Hij als tegen een berg tegenop ziet. Eerder 
sprak Hij over “je kruis opnemen”, straks zal 
Hij vertellen over “uit de dood opgewekt zijn”. 
In zijn worstelingen op de berg komen 
Mozes en Elia Hem een hart onder de riem 
steken. 
Mozes en Elia hebben beiden ervaring met een 
“tijd van veertig”. Elia maakte, net als Jezus 
zelf, een tocht van veertig dagen door de 
woestijn en Mozes zwierf daar zelfs veertig 
jaren in rond. 
Veertig is lang. Te lang eigenlijk. Dan heb je 
een ander nodig. Liefs iemand met 
woestijnervaring. Wat telt in wat een mens 
soms meemaakt, is zijn woestijnervaring. 
Of die van een ander, die weet hoe je de 
woestijn kunt overleven. 
Aan Gods tafel zit je niet alleen. 
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Kindernevendienst 

- Matteüs 17 : 1-9  

 
Thema: Straal jij al een beetje?  
Jezus gaat met drie leerlingen een hoge berg 
op. Jezus gaat er anders uit zien: zijn gezicht 
straalt als de zon en zijn kleren worden wit als 
het licht. Mozes en Elia verschijnen aan hem 
en er klinkt een stem uit de hemel: ‘Dit is mijn 
geliefde zoon, in hem vind Ik  vreugde.’ 
 
Voorganger:  ds. Otto Grevink 

Organist:  Cedrik Kerkdijk 

Ouderling:  Henk Hoogendoorn 

Diaken:  Kees Rijksen en Robert   

    Nederveen 

Lector:  Brenda Kerkdijk 

Voorbeden:  Henk Hoogendoorn 

Orgelspel: 

Stilte 

Welkom en mededelingen: 

Uitleg Bloemschikking 

Samenzang: ‘Mijn ogen zijn gevestigd’ (lied 

25a: 1,2) 

Stil gebed, bemoediging en groet: 

Onze hulp verwachten wij van God 

(allen) die hemel en aarde gemaakt heeft 

die trouw blijft tot in eeuwigheid 

(allen) en het werk van zijn handen nooit 

loslaat. 

Genade en goedheid is er voor jullie, en vrede, 

van God onze Vader, van Jezus Christus onze 

Heer, 

door de heilige Geest, die ons aanvuurt in 

geloof, hoop en liefde. 

(allen) Amen 

Klein Gloria: ‘Ere zij de Vader en de Zoon’ 

(lied 195) 

Gebed om ontferming (Kyrië) 

Samenzang: ‘Het waren tien geboden’ (lied 

540: 1-10, mel. A: kanselkant, mel. B: orgelkant) 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed bij de opening van de Schriften 

Met de kinderen rondom het project ‘Verander 

je mee?’ 

Zingen: Projectlied 2023 ‘Verander je mee?’ 

[Onder het zingen van het lied gaan de 

kinderen naar hun eigen ruimte] 

 

Lezing uit het Oude Testament: Leviticus 4: 
1-35 (selectie) 
1De HEER zei tegen Mozes: 2‘Zeg tegen de 
Israëlieten: “Soms zondigt iemand 
onopzettelijk tegen een van de geboden van de 
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HEER en doet hij onbedoeld iets dat niet 
toegestaan is. 
3Als de gezalfde priester zo’n misstap begaat 
en schuld op het hele volk laadt, moet hij als 
reinigingsoffer een stier zonder enig gebrek 
aan de HEER aanbieden.  
13Als de gehele gemeenschap zonder het te 
beseffen zondigt tegen een van de geboden 
van de HEER en onopzettelijk schuld op zich 
laadt door iets te doen dat niet toegestaan is, 
14moet het volk, zodra het beseft wat het 
misdaan heeft, een stier aanbieden als 
reinigingsoffer.  
22Als een leider van het volk onbedoeld 
zondigt tegen een van de geboden van de 
HEER, zijn God, en schuld op zich laadt door 
iets te doen dat niet toegestaan is, moet hij, 
23zodra hij beseft wat hij misdaan heeft, een 
bok zonder enig gebrek offeren.  
27Als iemand anders uit het volk onbedoeld 
zondigt tegen een van de geboden van de 
HEER en schuld op zich laadt door iets te 
doen dat niet toegestaan is, 28moet hij, zodra 
hij beseft wat hij misdaan heeft, als 
reinigingsoffer een geit zonder enig gebrek 
aanbieden.  
35 … Zo voltrekt de priester voor de persoon in 
kwestie de verzoeningsrite voor wat hij 
misdaan heeft, en krijgt deze vergeving. 
 
Samenzang: Psalm 51: 3 (De nieuwe 
psalmberijming) 
3. Zuiver mijn hart, God, wis mijn fouten uit. 
Vernieuw mijn geest, wil al mijn schuld 
vergeven. 
Ik kan alleen standvastig met U leven 
als U de ogen voor mijn zonden sluit. 
Geef mij de blijdschap die ik heb gekend, 
kracht door uw Geest om U opnieuw te eren. 

Dan leer ik wie verdwaald zijn wie U bent. 
Zij zullen luisteren en zich bekeren. 
 
Lezing uit het Nieuwe Testament: Lucas 18: 
9-14 
9Met het oog op degenen die zichzelf 
rechtvaardig vinden en anderen minachten, 
vertelde Hij de volgende gelijkenis. 10‘Twee 
mensen gingen naar de tempel om te bidden, 
de een was een farizeeër en de ander een 
tollenaar. 11De farizeeër stond daar rechtop en 
bad bij zichzelf: “God, ik dank U dat ik niet 
ben als de andere mensen, die roofzuchtig of 
onrechtvaardig of overspelig zijn, en dat ik 
ook niet ben als die tollenaar. 12Ik vast 
tweemaal per week en draag een tiende van al 
mijn inkomsten af.” 13De tollenaar echter bleef 
op een afstand staan en durfde niet eens zijn 
blik naar de hemel te richten. In plaats 
daarvan sloeg hij zich berouwvol op de borst 
en zei: “God, wees mij zondaar genadig.” 14Ik 
zeg jullie, hij ging naar huis als iemand die 
rechtvaardig is in de ogen van God, maar die 
ander niet. Want wie zichzelf verhoogt zal 
worden vernederd, en wie zichzelf vernedert 
zal worden verhoogd.’  
 
Samenzang: Psalm 51: 4,5 
4. God, spreek mij vrij van mijn verdiende 
straf. 
Vergeld geen bloed met bloed, laat mij niet 
boeten, 
al zou dit volgens wet en recht wel moeten. 
God van mijn redding, wend de dreiging af. 
Wat zal ik zingen als U mij bevrijdt! 
Dan ben ik, Heer, een levende getuige 
van uw genade en gerechtigheid. 
Open mijn mond en laat mij voor U juichen. 
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5. Door offers worden schulden niet voldaan. 
In dode dieren schept U geen behagen. 
U neemt ons hart, gebroken en verslagen, 
genadig als een offergave aan. 
Bouw Sion op in al haar oude pracht. 
Dan wordt het offer, rein en ongeschonden, 
weer naar de eisen van uw wet gebracht. 
Zonder gebrek draagt het voor ons de zonden. 
 
Overweging 
Samenzang: ‘Zoals ik ben’ (lied 377: 1,2,3,4) 
 
DIENST VAN DE TAFEL 
Nodiging 
De Heer heeft zijn tafel bereid voor wie op 
Hem vertrouwen en Hem liefhebben. Christus 
nodigt ons om dankbaar en gelovig met de 
lofprijzing van zijn Kerk in te stemmen en 
brood en wijn uit zijn hand te ontvangen. 
 
Gaven 
We bereiden de tafel met de gaven van brood 
en wijn, en met onze gaven, bestemd voor de 
doelen van onze collecten. 
 
Kinderen komen terug tijdens de collecten. De 
leiding vertelt wat ze hebben opgeschreven. 
 
Dankgebed, voorbeden (samen met Henk 
Hoogendoorn) stil gebed, steeds afgesloten 
met gezongen: 

 
 
Lied: ‘Zoals ik ben’ (lied 377:5,6) 
Tafelgebed “Omdat Gij liefde zijt” 
(dienstboek, p. 226) 
 
U komt onze dank toe, Heer onze God, omdat 
Gij Liefde zijt: 
een God die ons geen lot oplegt, maar onze 
lotgevallen deelt, 
die ons falen vergeeft en onze fouten draagt, 
die zich ons lijden aantrekt en zich verheugt 
in onze vreugden. 
Zo hebt Gij U bewezen en zo vertrouwen wij 
op U, 
ook als uw aangezicht verborgen is, uw stem 
niet wordt gehoord 
en uw arm te kort schijnt om ons te helpen. 

U komt onze dank toe, Heer onze God, om 
Jezus uw Zoon: 
Hij is het Woord dat ons uw liefde verklaart, 
Hij is in levenden lijve uw ontferming, 
vergeving, genezing, 
Hij geeft ons een teken van wat liefde mag 
heten. 
 
Lied: ‘Zoals ik ben’ (lied 377: 7) 
 
Want Hij heeft in de nacht van de overlevering 
het brood genomen, het gebroken, en gezegd: 
“Dit is mijn lichaam voor u”. 
Zo heeft Hij ook de beker genomen en gezegd: 
“dit is het nieuwe verbond in mijn bloed, doet 
dit om Mij te gedenken”. 
 
Bijeen tot zijn gedachtenis komen wij tot U, o 
God, met dit brood en deze beker 
en wij bidden U: gedenk Hem die zich voor 
ons heeft opgeofferd 
en aanvaard het teken van onze toewijding. 
Laat zijn Geest ons bezielen, de Geest van uw 
liefde, dat wij elkaar nabij zijn en staande 
houden als een levend bewijs dat liefde 
bestaan kan, dat hoop doet leven en dat geloof 
niet uitgestorven is. 
 
Onze Vader – samen in de kerk en thuis 
 
Gemeenschap van brood en wijn 
Het lichaam van Christus, brood uit de hemel. 
Het bloed van Christus, wijn van het 
koninkrijk. 
 
Tijdens de rondgang: orgelspel 
 
Dankgebed 
 
Heer, onze God, met open handen zijn wij hier 
gekomen en Gij hebt ons verzadigd met brood 
uit de hemel.Leer ons met anderen te delen  
wat wij in overvloed van U ontvangen hebben. 
Door Christus, onze Heer. Amen. 
 
Slotlied: ‘Overvloedig geef ik u’ (lied 428 
(Nederlands))  
 
Wegzending en zegen  
Ja amen ja Halleluja 
Orgelspel 
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NA DE DIENST IS ER KOFFIE-THEE 
OF  LIMONADE 
 
Collecten 
1e Diaconie 
2e Kerk 
3e  Steuncollecte 
 
Berichten voor de gemeente 
Bloemen. 
Op 26 februari gingen de bloemen als groet 
naar mw. A.A. de Jong-van den Hoven. 
 
Biddag 8 maart 2023 
Om 19.30 uur is ds. Bert van der Linden onze 
voorganger in de biddagviering. 
Aansluitend om 20.30 uur de 
gespreksbijeenkomst ‘Wie is Jezus voor jou?’ 
 
Voorbeden 
Voor de diensten kunt u mij voorbeden 
doorgeven door mij te bellen (06 36422405) of 
te mailen hhoogendoorn15@gmail.com. 
 
Pastoraat 
Contactgegevens Ds. van der Linden: 
telefonisch 06 83446753; e-mail 
dsgvanderlinden@gmail.com 
 
Wat kun je met Jezus die zonden vergeeft? 
Woensdag 8 maart om 20.30u! 
Een vrouw van veelbesproken gedrag droogt, 
kust en zalft de voeten van Jezus. Jezus 
vergeeft haar en de mensen vragen: Wie is Hij, 
dat Hij zelfs zonden vergeeft? En dan zegt 
Jezus ook nog: ‘Uw geloof heeft u gered, ga in 
vrede.’ Wat kun je daarmee? Wat kun je 
daarvan geloven? 
Om voor jezelf een beeld van Jezus te krijgen 
zijn de wonderen al moeilijk een plek te geven. 

Het moeilijkst zijn misschien wel de ‘zonden’ 
van ons allemaal, waar Hij ons op aanspreekt. 
Hoezo zonden, wat zonden? Of: is me dat niet 
zo aangepraat dat ik nauwelijks meer kan 
geloven dat ik tot iets goeds in staat ben? 
Wie is Hij, wat betekent het voor mij, dat 
Jezus zonden vergeeft? In de serie ‘Wie is 
Jezus’ gaat dominee Otto Grevink ook deze 
week weer in gesprek met wie dat wil. 
Iedereen, met elke achtergrond, is welkom in 
De Brug, Heistraat 4, op woensdag 8 maart. 
Vanwege de Biddagviering begint het gesprek 
pas om 20.30u en duurt het tot 21.30u. Meer 
informatie is te krijgen bij ds. Otto, 
ottogrevink@gmail.com. 
 
 

mailto:ottogrevink@gmail.com
mailto:hhoogendoorn15@gmail.com
mailto:dsgvanderlinden@gmail.com

