
Liturgie 8 november 2020 XXIInT (= 22e zondag na Trinitatis)

Voorzang: psalm 85: 1 en 2

1.     Gij waart goedgunstig voor uw land, o HEER,
        in Jakobs harde lot bracht Gij een keer.
        De schuld uws volks wilt Gij niet gadeslaan.
        Gij hebt hun zonden uit uw boek gedaan.
        Gij die de vlammen van uw toorn bezweert,
        Gij hebt U van uw gramschap afgekeerd.
        God van ons heil, herstel ons, neem ons aan
        en doe uw toorn niet over ons bestaan.

2.     Of blijft uw wrevel tegen ons gericht,
        verbergt Gij steeds uw godlijk aangezicht?
        Voert Gij uw volk dan nooit tot leven weer
        opdat het zich in U verblijde, HEER?
        Toon ons uw heil en goedertierenheid;
        ik ben o God tot luisteren bereid.
        Gij zijt het die uw volk van vrede spreekt,
        tenzij het dwaas is en de trouw verbreekt.

Mededelingen

Aanvangspsalm 130: 1, 2

1.     Uit diepten van ellende / roep ik tot U, o Heer.
        Gij kunt verlossing zenden, / ik werp voor U mij neer.
        O Laat uw oor zich neigen / tot mij, tot mijn gebed.
        Laat mij gehoor verkrijgen, / red mij, o Here, red!

2.     Zoudt Gij indachtig wezen / al wat een mens misdeed,
        wie zou nog kunnen leven / in al zijn angst en leed?
        Maar Gij wilt ons vergeven, / Gij scheldt de schulden kwijt,
        opdat wij zouden vrezen / uw goedertierenheid.

Stil gebed                Votum/groet

Gezang 48: 1, 6  (LB 1973)
1.     O onze Vader, trouwe Heer, 6. Vergeef o Vader onze schuld,
        zie uit uw hemel op ons neer; zodat weer blijdschap ons vervult;
        breng ons als broeders bij elkaar, gelijk wij van hun schuld ontslaan
        maak onze arme woorden waar, al wie ons hebben kwaad gedaan.
        laat wat wij spreken met de mond Maak zo uw vrede openbaar.
        opwellen uit des harten grond. U dienend dienen wij elkaar.



Verootmoediging Vrijspraak 

Gezang 834: 1, 2, 3

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.

2.     Schep, God, een nieuwe geest in mij,
        een geest van licht, zo klaar als Gij;
        dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
        en ga de weg die U behaagt.

3.     Wees Gij de zon van mijn bestaan,
        dan kan ik veilig verder gaan,
        tot ik U zie, o eeuwig Licht,
        van aangezicht tot aangezicht.

Gebed bij de opening van de Heilige Schrift

Lezing: Matth. 18: 23-35
23Daarom is het met het koninkrijk van de hemel als met een koning die reken-
schap 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 kwijtge-
scholden, 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 gerechtsbeu-
len 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.’



Gezang 796: 1, 2, 3

1.     U Here Jezus roep ik aan, 2. Geef mij dat ik van harte zeer
        U bid ik, hoor mijn klagen. mijn vijand mag vergeven,
        O God als Gij mij bij wilt staan zoals Gij mij vergeeft, o Heer,
        dan zal ik niet versagen. en geeft aan mij het leven.
        Leer mij geloven recht en rein, Uw woord zij onderweg mijn spijs,
        ik bid U, wil mij geven om zo mijn ziel te voeden,
        zo te leven, mij te hoeden
        met mensen mens te zijn, op weg naar ’t paradijs.
        uw woord in ’t hart geschreven. Geleidt Gij mij ten goede.

3.     Laat Heer van U geen lust, geen pijn
        mij in de wereld scheiden
        dat ik in ’t einde sterk mag zijn,
        mij door uw hand laat leiden
        en gaan met U het leven in,
        dat ik door U zal erven
        en verwerven.
        Het einde is begin.
        Gij redt ons van het sterven.

Verkondiging    aansluitend       Muzikaal intermezzo

Niceanum gez. gesproken 

Wij geloven in één God, de almachtige Vader, Schepper van de hemel en de
aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen; 
en in één Heer Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, voor alle tijden
geboren uit de Vader, God uit God, Licht uit Licht, waarachtig God uit waar-
achtig God; geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader; en door
wie alles is geworden; die om ons mensen en om ons behoud uit de hemel is
neergedaald en is vlees geworden, door de Heilige Geest uit de maagd Maria
en is mens geworden, die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus,
geleden heeft en begraven is, en opgestaan is op de derde dag volgens de
Schriften, opgevaren is naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader,
en zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden,
en aan zijn rijk zal geen einde zijn; 
wij geloven in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die uitgaat van
de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en ver-
heerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en een heilige, algemene
en apostolische kerk.
Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden en wij verwachten de op-
standing van de doden en het leven in de wereld die komt. Amen



Voor- en dankgebed

Slotgezang  835: 1, 2, 3, 4

1.     Jezus, ga ons voor
        deze wereld door,
        en U volgend op uw schreden
        gaan wij moedig met U mede.
        Leid ons aan uw hand
        naar het vaderland.

2.     Valt de weg ons lang,
        zijn wij klein en bang,
        sterk ons, Heer, om zonder klagen
        achter U ons kruis te dragen.
        Waar Gij voor ons tradt,
        is het rechte pad.

3.     Krimpt ons angstig hart
        onder eigen smart,
        moet het met de ander lijden,
        Jezus, geef ons kracht tot beide.
        Wees Gij zelf het licht
        dat ons troost en richt.

4.     In de woestenij,
        Heer, blijf ons nabij
        met uw troost en met uw zegen
        tot aan ’t eind van onze wegen.
        Leid ons op uw tijd
        in uw heerlijkheid.

Zegen/ Amen

Collecte bij de uitgang 50% diaconie/ 50% kerk
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