
 
Zondag 5 februari 2023       Heilig Avondmaal 

Voorganger: Anita van der Heide 

Organist: Klaas van der Kolk 

Thema: Schuld 

Welkom  
Intochtslied Zoekend naar licht via  https://www.youtube.com/watch?v=uIsNLZn8DVQ 
1 Zoekend naar licht hier in het duister,   
zoeken wij U, waarheid en kracht. 
Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 
schijn in de donkere nacht. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 
2 Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen 
zoekend naar hoop, troost in uw woord. 
Spreek door ons heen tot de verdrukten, 
zo wordt uw stem gehoord. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 

5 Met zoveel gaven aan ons gegeven, 
voor zoveel leed, zoveel gemis. 
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 
totdat uw rijk hier is. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

Verstilling 
Votum en groet 
 
Pastorale mededelingen 
 
Afkondiging van overlijden Mevr. W.H. ten Cate-Wieland, Pr. Beatrixstraat 9-29 
ELB 376: 1 

Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen 
Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uIsNLZn8DVQ


Gebed 
 
Glorialied en kinderlied - ELB 278 
1 Laat de kindren tot mij komen, 
alle alle kindren. 
Laat de kindren tot mij komen, 
niemand mag ze hindren. 
Want de poorten van mijn rijk 
staan voor kindren open, 
laat ze allen groot en klein 
bij mij binnen lopen. 
 

2 Laat de mensen tot mij komen 
over alle wegen. 
Laat de mensen tot mij komen, 
houdt ze toch niet tegen 
Want de poorten van mijn rijk 
gaan ook voor hen open, 
als ze aan een kind gelijk 
bij mij binnen lopen. 

Kinderen naar de KND 
 
Schrift gebed 
 
Schriftlezing Mattheus 18:21-35 
 
21Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg: ‘Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij 
zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?’ 22Jezus 
antwoordde: ‘Niet tot zevenmaal toe, zeg ik je, maar tot zeventig maal zeven. 23Daarom is 
het met het koninkrijk van de hemel als met een koning die rekenschap wilde vragen van 
zijn dienaren. 24Toen hij daarmee begonnen was, bracht men iemand bij hem die hem 
tienduizend talent schuldig was. 25Omdat hij niets kon terugbetalen, gaf zijn heer bevel dat 
de man samen met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij bezat verkocht moest worden, 
zodat de schuld kon worden ingelost. 26Toen wierp de dienaar zich aan de voeten van zijn 
heer en smeekte hem: “Heb geduld met mij, ik zal u alles terugbetalen.” 27Zijn heer kreeg 
medelijden, hij liet hem vrij en schold hem de geleende som kwijt. 28Toen deze dienaar 
naar buiten ging, trof hij daar een van de andere dienaren, die hem honderd denarie 
schuldig was. Hij nam hem in een wurggreep en beet hem toe: “Betaal me alles wat je me 
schuldig bent!” 29Toen wierp deze zich voor hem neer en smeekte hem: “Heb geduld met 
mij, ik zal je betalen.” 30Maar hij wilde daar niet van weten, integendeel, hij liet hem 
gevangenzetten tot hij de hele schuld zou hebben afbetaald. 31Toen de andere dienaren 
begrepen wat er gebeurd was, waren ze zeer ontdaan, en gingen ze naar hun heer om hem 
alles te vertellen. 32Daarop liet zijn heer hem bij zich roepen en hij zei tegen hem: “Je bent 
een slechte dienaar. Heel die schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je me erom 
smeekte. 33Dan had jij toch zeker ook medelijden moeten hebben met die andere dienaar, 
zoals ik medelijden heb gehad met jou?” 34En zijn heer was zo kwaad dat hij hem in 
handen van de gerechtsbeulen gaf tot hij de hele schuld zou hebben terugbetaald. 35Zo zal 
mijn hemelse Vader ook ieder van jullie behandelen die zijn broeder of zuster niet van harte 
vergeeft.’ 
 
 
 
 



Lied 837 : 1 en 4 
1 Iedereen zoekt U, jong of oud, 
speurend langs allerlei wegen: 
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd – 
Meester, waar kom ik U tegen? 
Eens vindt U ons, bij dag of nacht, 
moe van onszelf en zonder kracht, 
dorstend naar liefde en zegen. 
 

4 Koning, uw rijk is zo nabij - 
open mijn ogen en oren! 
Onrustig is mijn hart in mij, 
totdat het nieuw wordt geboren. 
Daarom zoekt U elk mensenkind. 
Zoek, herder, mij, opdat ik vind 
en steeds meer bij U zal horen. 

Spiegelverhaal  
Het is februari in een dorpje aan de kust. Het regent en het dorpje lijkt verlaten, het is een 
moeilijke tijd. De inwoners zitten allemaal in de schuld, en leven op krediet. 
Op een dag verschijnt er gelukkig toch nog een toerist. Hij stapt het enige hotel in het 
dorpje binnen en vraag om een kamer. Omdat alles leeg staat geeft de hotelier een paar 
sleutels aan de man zodat hij zelf de mooiste kamer kan uitzoeken. De man vast legt een 
biljet van € 100 op de balie, en gaat naar boven om een kamer uit te zoeken. 
De hoteleigenaar pakt de €100 en rent naar de slager om zijn schuld te betalen. 
De slager pakt de €100 en gaat spoorslags naar de varkensboer en betaalt zijn schuld. 
De varkensboer haast zich naar zijn verhuurder, en betaalt zijn huurschuld. 
De verhuurder rent naar de enige prostituee in het dorp, die, vanwege de crisis, haar 
diensten op krediet aanbiedt, en betaalt aan haar zijn schuld. 
De prostituee haast zich naar het hotel, en betaalt haar achterstallige kamerhuur. 
De hotelier stopt de €100 terug in zijn kas. 
Op dat moment komt de toerist naar beneden, geen van de kamers bevalt hem en hij 
vraagt zijn geld terug. De hotelier pakt de €100 en geeft het de man terug. 
Niemand heeft iets verdiend, er is niks veranderd, maar het hele dorp is weer schuldenvrij! 
De wereldeconomie teruggebracht tot de basis. 
 
 
Preek 
 
 
Kinderen weer terug van KND 
 
Lied 834 : 1 
Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht! 
God, laat mij voor uw aangezicht, 
geheel van U vervuld en rein, 
naar lijf en ziel herboren zijn. 
 
Tafelgedeelte: Inleidend dankgebed voor de viering van Heilig Avondmaal 
 
 
 
 



ELB 285 : 1 en 4 
1 Gedenken wij dankbaar de daden des Heren, 
zijn leven, zijn dood en verrijzenis; 
en dat wij oprecht ons tot Jezus bekeren, 
die onze God en leidsman ten leven is. 
 
4 Gij eerste der mensen, die weerloos en eenzaam 
als graan in de aarde gestorven zijt, 
Gij wordt ons brood, maak ons met U gemeenzaam, 
van harte maak tot wederdienst ons bereid. 
 
Tafelgebed 
Afgesloten met: 
Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, ontferm U over ons.  
Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, geef ons vrede.  
 
waarna we zingen: lied 405 : 4 
4 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig 
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
Drievuldig God, die één in wezen zijt. 
 
Instellingswoorden  
 
Liederen  tijdens het delen op de beamer: 
Sela: Aan Uw tafel  https://www.youtube.com/watch?v=fFup6ls6pmI 
 
Leona Philippa: Voor ieder van ons is een plek aan de tafel  
https://www.youtube.com/watch?v=HXmudUJYMxk 
 
Sela: Samen eten we  https://www.youtube.com/watch?v=-5tvDFgKuAw 
 
Dankgebed en voorbeden na de maaltijd 
 
Zegen  
 
Slotlied Lied 425 
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden, tezamen gezonden 
op weg in een wereld die wacht op uw woord. 
Om daar in genade uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep in het donkerste dal, 
door liefde gedreven, om wie met ons leven 
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 

https://www.youtube.com/watch?v=fFup6ls6pmI
https://www.youtube.com/watch?v=HXmudUJYMxk
https://www.youtube.com/watch?v=-5tvDFgKuAw

