
LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde 
 Gemeente “De Hoeksteen” op zondag 5 december 2021

  Aanvang: 19.00 uur
   Voorganger: ds. H.J van Maanen 
Ouderling van dienst: Alie Weever

Kosters: Ron en Tineke Kalter
          

Thema:
Vergeef ons onze schulden - Onze Vader, deel 4

Muziek voor de dienst 

Mededelingen

Stil gebed
Bemoediging en Groet

Introductie thema

Zingen HH 436 
U bent mijn schuilplaats, Heer,
U vult mijn hart steeds weer
met een verlossingslied.
Telkens als ik angstig ben
steun ik op U.
Ik vertrouw op U,
als ik zwak ben, ben ik sterk
in de kracht van mijn Heer.

Gebed

Schriftlezing: Mattheüs 6: 7-13 en Mattheüs 18: 21-35
7Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de 
heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden ver-
hoord zullen worden. 8Doe hen niet na! Jullie Vader weet immers 
wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie het Hem vragen. 9Bid daar-
om als volgt:



Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
10laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
11Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
12Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig is.
13En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.

Matteus 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 afrekening wilde houden met 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 terugbe-
talen.” 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 zijn mededienaren, die hem honderd denarie schuldig was. 
Hij greep hem bij de keel en zei: “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 terugbetalen.” 30Maar hij wilde daar niet van 
weten, integendeel, hij liet hem gevangenzetten tot hij de hele schuld 
zou hebben afbetaald. 31De andere dienaren hadden gezien wat er ge-
beurde. Ze waren zeer ontdaan en gingen naar hun heer om hem alles 
te vertellen. 32Daarop liet de heer hem bij zich roepen en hij zei tegen 
hem: “Je bent een slechte dienaar. Heel die schuld heb ik je kwijtge-
scholden, omdat je me erom smeekte. 33Had jij dan geen medelijden 
moeten hebben met je mededienaar, zoals ik medelijden had met jou?” 
34En zijn heer was zo kwaad dat hij hem in handen van de folteraars 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.’



Verkondiging

Zingen HH 395 
Ik wil jou van harte dienen
en als Christus voor je zijn.
Bid dat ik genade vind, dat
jij het ook voor mij kunt zijn.

Wij zijn onderweg als pelgrims,
vinden bij elkaar houvast.
Naast elkaar als broers en zusters,
dragen wij elkanders last.

Ik zal Christus’ licht ontsteken,
als het duister jou omvangt.
Ik zal jou van vrede spreken,
waar je hart naar heeft verlangd.

Ik zal blij zijn als jij blij bent,
huilen om jouw droefenis.
Al mijn leeftocht met je delen,
tot de reis ten einde is.

Dan zal het volmaakte komen,
als wij zingend voor Hem staan.
Als wij Christus’ weg van liefde
en van lijden zijn gegaan.

Gebed 

Collecte: 1e collecte Bienvenu Shelter
      2e collecte Pastoraat & Eredienst
	 	 				3e	collecte	Aflossing	&	onderhoud	kerkelijke	gebouwen

Zegen

Lied na de dienst: Grote God, U loven wij
Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken.
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert uwe werken.
Die Gij waart ten allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.



De volgende Erediensten zijn op:
12-12 om 10.00 uur: Ds. A.H. van Veluw
12-12 om 19.00 uur: Ds. G.H. Labooy, online dienst
19-12 om 10.00 uur: Ds. H.J. van Maanen


