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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld, wijkgemeente 2 Noord  
Oude Kerk, zondag 23 oktober 2022 
Aanvang 18.00 uur 
 
 

Voorganger:  
Ds. J. Holtslag, Giessen-Nieuwkerk 
 
 
 
Voor de dienst 

Zang: Als er vergeving is (Opwekking 629) 
Hoe kan ik verder leven? 
Hoe moet ik verder gaan? 
Kan ik ooit vergeven, wat mij is aangedaan? 
De wonden in mijn ziel, 
de haat en bitterheid 
lijken niet te helen, 
niet door woorden, niet door tijd. 

Refrein: 
Maar als er vergeving is, 
kan er genezing zijn 
van de pijn en het verdriet diep van binnen 
Als er vergeving is, 
kan er genezing zijn. 
En de weg van herstel kan beginnen. 
 

O God, ik heb U nodig. 
Ik kan het zelf niet. 
Ik lijk haast te verstikken 
in angst en in verdriet 
Hoe kan ik ooit vergeven? 
Zoals U mij vergeeft, 
dwars door alles heen, 
wat mij beschadigt heeft. 

Refrein: 
 

Geef mij de kracht van Uw liefde, 
om verder te gaan, 
ook al zal er een litteken blijven bestaan. 
Want is Uw liefde niet sterker dan de dood, 
Uw vergeving niet dieper dan mijn nood? 
 
Want waar Uw vergeving is, 
zal genezing zijn 
van de pijn en het verdriet, diep van binnen. 
Waar Uw vergeving is, 
zal genezing zijn, 
en de weg van herstel kan beginnen… 
en de weg van herstel kan beginnen… 

 
Instrumentale muziek; mededelingen op het scherm 
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Liturgie 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
 
Voorzang Psalm 79 vers 4 en 7 

Gedenk niet meer aan 't kwaad, dat wij bedreven, 
onz' euveldaad word' ons uit gunst vergeven. 
Waak op, o God, en wil van verder lijden 
ons klein getal door Uwe kracht bevrijden! 
Help ons, barmhartig HEER', 
Uw grote Naam ter eer; 
Uw trouw koom' ons te stade. 
Verzoen de zware schuld, 
die ons met schrik vervult, 
bewijs ons eens genade! 
 
Zo zullen wij, de schapen Uwer weiden, 
in eeuwigheid Uw lof, Uw eer verbreiden, 
en zingen van geslachten tot geslachten 
Uw trouw, Uw roem, Uw onverwinb’re krachten. 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Psalm 65 vers 1 (NB) 

De stilte zingt U toe, o Here, 
in Uw verheven oord. 
Wij zullen ons naar Sion keren 
waar Gij ons bidden hoort. 
Daar zal men, Heer, tot U zich wenden, 
tot U komt al wat leeft, 
tot U, o redder uit ellende, 
die alle schuld vergeeft. 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Psalm 103 vers 2  

Loof Hem, die u, al wat gij hebt misdreven, 
hoeveel het zij, genadig wil vergeven; 
uw krankheên kent en liefderijk geneest; 
die van 't verderf uw leven wil verschonen, 
met goedheid en barmhartigheên u kronen; 
die in de nood uw redder is geweest. 
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Gebed  
 
Schriftlezing Mattheüs 18 : 21 – 35 
21 Toen kwam Petrus naar Hem toe en zei: Heere, hoeveel keer zal mijn 
broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe? 
22 Jezus zei tegen hem: Ik zeg u: niet tot zevenmaal, maar tot zeventig maal 
zevenmaal. 
23 Daarom kan het Koninkrijk der hemelen vergeleken worden met een zeker 
koning die afrekening wilde houden met zijn dienaren. 
24 Toen hij begon af te rekenen, werd er iemand bij hem gebracht die hem 
tienduizend talenten schuldig was. 
25 En toen hij niet kon betalen, gaf zijn heer opdracht dat men hem zou 
verkopen, én zijn vrouw en kinderen en alles wat hij had, en dat de schuld 
betaald moest worden. 
26 De dienaar dan knielde voor hem neer en zei: Heer, heb geduld met mij en 
ik zal u alles betalen. 
27 En de heer van deze dienaar was innerlijk met ontferming bewogen, liet hem 
gaan en schold hem de schuld kwijt. 
28 Maar deze dienaar ging naar buiten en trof een van zijn mededienaren aan, 
die hem honderd penningen schuldig was. Hij pakte hem beet, greep hem bij de 
keel en zei: Betaal mij wat u schuldig bent. 
29 Zijn mededienaar dan liet zich voor hem neervallen en smeekte hem: Heb 
geduld met mij en ik zal u alles betalen. 
30 Hij wilde echter niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis, totdat 
hij de schuld betaald zou hebben. 
31 Toen zijn mededienaren zagen wat er gebeurd was, werden zij erg bedroefd; 
zij gingen naar hun heer en vertelden hem alles wat er gebeurd was. 
32 Toen riep zijn heer hem bij zich en zei tegen hem: Slechte dienaar, al die 
schuld heb ik u kwijtgescholden, omdat u mij dat smeekte. 
33 Had ook u geen medelijden moeten hebben met uw mededienaar, zoals ik 
ook medelijden met u had? 
34 En zijn heer, boos als hij was, gaf hem aan de pijnigers over, totdat hij alles 
wat hij hem schuldig was, betaald zou hebben. 
35 Zo zal ook Mijn hemelse Vader met u doen, als niet ieder van u van harte de 
misdaden van zijn broeder vergeeft. 
 
Lezing Heidelbergse Catechismus Zondag 51 
Wat is het vijfde wat de Heere Jezus ons leert bidden? 
'En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven'. 
Dat betekent: wij zijn arme zondaren. 
Wilt U ons vanwege het bloed van Christus onze zonden niet toerekenen. 
Ook niet onze zondige aard, waaruit al onze zonden voortkomen. 
Zo willen wij ook graag onze naaste vergeven, 
wat een bewijs is van Uw genade in ons leven. 
 

https://www.heidelbergse-catechismus.nl/gewone-taal/dankbaarheid/zondag-51/vraag-126
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Inzameling van de gaven  
 
Zingen Psalm 86 vers 3 

HEER', door goedheid aangedreven, 
zijt Gij mild in 't schuldvergeven. 
Wie U aanroept in de nood, 
vindt Uw gunst oneindig groot. 
HEER', neem mijn gebed ter oren; 
wil naar mijne smeking horen; 
merk naar Uw goedgunstigheen 
op de stem van mijn gebeen. 

 
Verkondiging 
 
Zingen Op Toonhoogte 60 

1 Uit de diepten roep ik U, HEER, mijn God. 
Ik heb U nodig, Here, luister 
nu ik schor gebeden fluister, 
luister toch, HEER, luister toch. 
 
2 Als U niets dan zonden zag, HEER, mijn God, 
wie bleef in leven? Maar U wilt nu 
juist vergeven. Dus verdient U 
diep ontzag, ons diep ontzag. 
 
3 Ik blijf wachten tot U komt, HEER, mijn God. 
Ik blijf nog sterker op U wachten 
dan een mens in lange nachten 
wacht op licht, het morgenlicht. 
 
4 Israël, hoop op de Heer, hoop op God, 
want Hij heeft zich aan jou verbonden. 
Hij verlost je van je zonden. 
Hij maakt vrij. Hij maakt jou vrij! 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Op Toonhoogte 182 

1 Genade, zo oneindig groot,  
dat ik, die ’t niet verdien,  
het leven vond, want ik was dood  
en blind, maar nu kan ‘k zien. 
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2 Genade, die mij heeft geleerd  
te vrezen voor het kwaad,.  
Maar ook, als ik mij tot Hem keer,  
dat God mij nooit verlaat. 
 
3 Want Jezus droeg mijn zondelast  
en tranen aan het kruis.  
Hij houdt mij door genade vast  
en brengt mij veilig thuis. 
 
4 Als ik daar in Zijn heerlijkheid  
mag stralen als de zon,  
dan prijs ik Hem in eeuwigheid  ) 
dat ik genade vond.   ) 2x 

 
Zegen 
 
Na de dienst 

Zang: Alzo lief had God de wereld   (Opwekking 848) 
Kom als je moe bent,  
kom als je dorst hebt. 
Kom naar de bron die nooit droog zal staan. 
Drink van het water, kom en dorst niet meer. 
 
Kom alle zondaars,  
kom vind genade. 
Kom aan de tafel, Hij stelt niet teleur. 
Proef van zijn goedheid, vind wat je altijd al zocht. 
 
Want alzo lief had God deze wereld, 
dat Hij Zijn Zoon aan ons heeft gegeven, 
en ieder die dat gelooft zal eeuwig leven. 
 
Breng al je falen, breng je verslaving. 
Leg alles neer aan het voet van het kruis. 
Jezus wacht daar op jou,  
met open armen. 
 
Want alzo lief had God deze wereld, 
dat Hij Zijn Zoon aan ons heeft gegeven, 
en ieder die dat gelooft zal eeuwig leven.   
De helse macht voor altijd verslagen. 
Wij zijn gered, de schuld is gedragen, 
want God had ons, God had ons zo lief. 
 
Prijs God, prijs God,  ) 
Zijn zegen rust op ons.  ) 
Prijs Hem, Prijs Hem,  ) 
Zijn liefde is zo groot.    ) 2x 
 
Want alzo lief had God deze wereld,  ) 
dat Hij Zijn Zoon aan ons heeft gegeven, ) 
en ieder die dat gelooft zal eeuwig leven.   ) 2x 
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De helse macht voor altijd verslagen. 
Wij zijn gered, de schuld is gedragen, 
want God had ons, God had ons zo lief. 
 
Breng al je falen, breng je verslaving. 
Kom leg ze neer, aan de voet van het kruis. 
Jezus wacht daar.  
God heeft ons zo lief. 

 


