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Ik geloof de vergeving der zonden (Pnr.1365)
27 februari 2011

HC Zondag 21c
in het Open Hof te Kampen

U luistert naar: een opname van de leerdienst op 27 februari 2011 om 19.00 uur in een serie
over het apostolicum. Aan de orde is artikel X.
Orde van de dienst:
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Zingen

Psalm 32: 1
1. Heil hem, wien God zijn ontrouw heeft vergeven
en toegedekt al wat hij had misdreven,
God rekent hem zijn dwalingen niet aan heil hem, die recht voor God is komen staan!
Ik kwijnde weg, zolang ik zwijgen wilde,
in zelfbeklag mijn levenskracht verspilde,
want dag en nacht woog zwaar op mij uw hand,
mijn leven werd zo dor als dorstig land.

Stil gebed
Bemoediging en Groet
Klein Gloria

Ere zij de Vader en de Zoon, en de Heilige Geest, als in den beginne, nu en immer,
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.

Aanvangstekst vraag en antwoord 56 van de Heidelberger Catechismus
Vraag: Wat gelooft u aangaande de vergeving van zonden?
Antwoord: Dat God op grond van de volkomen genoegdoening door Christus
mij al mijn zonden en ook mijn zondige aard waarmee ik mijn leven lang te
strijden heb, niet meer wil toe rekenen maar mij uit genade de gerechtigheid
van Christus schenkt opdat ik nimmer meer in het gericht van God zal
komen.
Zingen

Lied 322
1. Hoor Gij ons aan!
Wij heffen onze handen,
kom Gij tot ons, neem onze offeranden,
waarmee wij dankbaar voor U staan.
2. Uw oog aanschouwt
ons hier met onze schatten.
Woont Gij, wie zelfs de heemlen niet bevatten,
toch in een huis door ons gebouwd?
3. Gij ziet en hoort
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wat onze mond wil spreken,
het is een staamlend, ontoereikend teken,
een zwak en machtloos mensenwoord
4. In stil ontzag
zijn wij voor U getreden.
Wend dan uw oor naar onze smeekgebeden,
waak met uw ogen nacht en dag!
5. Gij spreekt ons aan,
Ge hebt de mens verkoren:
aan deze plaats doet Gij uw woorden horen,
hier zijt Gij, want hier woont uw naam.
6. O, antwoord Gij,
als wij tezamen bidden,
daal neder uit uw hoogte in ons midden!
In uw vergeving wonen wij.
Gebed
Schriftlezing

Matthéüs 18: 21-35
Daarop 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?’ 22 Jezus antwoordde: ‘Niet tot zevenmaal toe, zeg ik je, maar tot zeventig
maal zeven. 23 Daarom is het met het koninkrijk van de hemel als met een
koning die rekenschap wilde vragen van zijn dienaren. 24 Toen hij daarmee
begonnen was, bracht men iemand bij hem die hem tienduizend talent schuldig
was. 25 Omdat 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. 26 Toen wierp de dienaar zich aan de voeten van
zijn heer en smeekte hem: “Heb geduld met mij, ik zal u alles terugbetalen.”
27 Zijn heer kreeg medelijden, hij liet hem vrij en schold hem de geleende som
kwijt. 28 Toen 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!” 29 Toen wierp deze
zich voor hem neer en smeekte hem: “Heb geduld met mij, ik zal je betalen.”
30 Maar hij wilde daar niet van weten, integendeel, hij liet hem gevangenzetten
tot hij de hele schuld zou hebben afbetaald. 31 Toen de andere dienaren begrepen
wat er gebeurd was, waren ze zeer ontdaan, en gingen ze naar hun heer om hem
alles te vertellen. 32 Daarop 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. 33 Dan had jij toch zeker ook medelijden moeten
hebben met die andere dienaar, zoals ik medelijden heb gehad met jou?” 34 En
zijn heer was zo kwaad dat hij hem in handen van de gerechtsbeulen gaf tot hij
de hele schuld zou hebben terugbetaald. 35 Zo zal mijn hemelse Vader ook ieder
van jullie behandelen die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft.’
21

Zingen

Lied 280: 1
1. Rechter in het licht verheven,
Koning in uw majesteit,
louter ons geringe leven,
scheld ons onze schulden kwijt,
laat uw vleuglen ons omgeven,
troost ons met uw tederheid.
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Preek
Zingen

Lied 404
1. U Here Jezus roep ik aan,
U bid ik, hoor mijn klagen.
O God als Gij mij bij wilt staan
dan zal ik niet versagen.
Leer mij geloven recht en rein,
ik bid U, wil mij geven
zo te leven,
met mensen mens te zijn,
uw woord in 't hart geschreven.
2. Geef mij dat ik van harte zeer
mijn vijand mag vergeven,
zoals Gij mij vergeeft, o Heer,
en geeft aan mij het leven.
Uw woord zij onderweg mijn spijs,
om zo mijn ziel te voeden,
mij te hoeden
op weg naar 't paradijs.
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.

Geloofsbelijdenis
Zingen

Lied 365
1. De zonden zijn vergeven!
Dit is een woord ten leven,
bevrijdend van de schuld.
Wat God ons ooit beloofde,
wordt nu voor wie geloofde
in Jezus' naam geheel vervuld.
2. 't Is ook voor mij geschreven:
ook ik mag uit Hem leven
die ons genezen heeft.
Zijn liefde tot de zijnen
brengt ons met Hem in 't reine,
wij weten dat Hij ons vergeeft.
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Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen

Lied 460: 1 en 2
1. Loof de Koning, heel mijn wezen,
gij bestaat in zijn geduld,
want uw leven is genezen
en vergeven is uw schuld.
Loof de Koning, loof de Koning,
tot gij Hem ontmoeten zult.
2. Looft Hem als uw vaadren deden,
eigent u zijn liefde toe,
want Hij bergt u in zijn vrede,
zegenend wordt Hij niet moe.
Looft uw Vader, looft uw Vader,
tot uw laatste adem toe.

Zegen
Orgelspel
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