
 

Liturgie zondagmorgen 21 augustus 2022  
Voorganger:  prop. R.P. Hoogenboom, Woerden 
Organist:  Wim Warnaar   
 

*Welkom en mededelingen 
 

*Zingen: Psalm 145: 2 en 3 (Staande) 
 
2. Ik zal, o HEER, dien ik mijn Koning noem, 

Den luister van Uw majesteit en roem 
Verbreiden, en Uw wonderlijke daân 
Met diep ontzag aandachtig gadeslaan. 
Elks juichend hart zal Uw geducht vermogen, 
De grote kracht van Uwen arm verhogen; 
Ik zal mijn stem met aller lofzang paren, 
En overal Uw grootheid openbaren. 

 
3. Zij zullen, uit de volheid van 't gemoed, 

Gedachtig aan den milden overvloed 
Van Uwe gunst, die roemen bij elkeen, 
En juichen van al Uw gerechtigheên. 
De HEER is goed en vriend'lijk en weldadig, 
Barmhartig, mild, lankmoedig en genadig; 
Hij doet Zijn gunst aan allen klaar bemerken; 
Zijn goedheid is verspreid op al Zijn werken. 

 
*We worden stil voor onze God 
 

*Votum en groet 
 
*Aanvangstekst 1 Petrus 3: 8-12 
 
  



 

 
*Zingen: Psalm 133: 1 en 3 
 
1. Ai ziet, hoe goed, hoe lief'lijk is 't, dat zonen 

Van 't zelfde huis, als broeders, samen wonen, 
Daar 't liefdevuur niet wordt verdoofd; 
't Is als de zalf op 's Hogepriesters hoofd, 
De zalf, waarmee hij is aan God gewijd, 
Die door haar reuk het hart verblijdt. 

 
3. Waar liefde woont, gebiedt de HEER den zegen: 

Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen, 
En 't leven tot in eeuwigheid. 

 
*Lezen van de geboden  
 Galaten 5: 13-26 
 
*Zingen: Psalm 119: 3 en 47  
 
3. Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest! 

Mocht die mij op mijn paân ten leidsman strekken! 
'k Hield dan Uw wet, dan leefd' ik onbevreesd; 
Dan zou geen schaamt' mijn aangezicht bedekken, 
Wanneer ik steeds opmerkend waar' geweest, 
Hoe Uw geboôn mij tot Uw liefde wekken. 

 
 
47. 'k Ben eeuwiglijk gedachtig aan Uw woord, 

Want ik ontving door Uw bevelen 't leven. 
'k Ben d' Uwe, HEER; geleid mij ongestoord; 
Behoud mij toch, naar 't woord aan mij gegeven; 
Ik heb met lust Uw wetten nagespoord, 
En die gezocht, door Uwen Geest gedreven. 

 
*Gebed 
  



 

*Kindermoment:  2 Samuel 9: 1-13 
David ontfermt zich over Mefiboseth 
 

*Kinderlied:   Diep, diep, diep als de zee 
 

Diep, diep, diep als de zee 
Hoog, hoog, hoog als de lucht 
Wijd, wijd, wijd als het waterblauw 
Is Jezus' liefde voor jou en mij 
't Is net zo diep, diep, diep als de zee 
Hoog, hoog, hoog als de lucht 
Wijd, wijd, wijd als het waterblauw 
Is Jezus' liefde voor jou 
 
Diep, diep, diep als de zee 
Hoog, hoog, hoog als de lucht 
Wijd, wijd, wijd als het waterblauw 
Is Jezus' liefde voor jou en mij 
'T Is net zo diep, diep, diep als de zee 
Hoog, hoog, hoog als de lucht 
Wijd, wijd, wijd als het waterblauw 
Is Jezus' liefde voor jou 
 

*Schriftlezing: Mattheus 18: 21-35  
 
De onbarmhartige knecht 
 
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. 
 
Zingen: Lied 203: 1, 2, 3 en 4 (Evangelische Liedbundel) 
 
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. 

  



 

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. 

 
*Verkondiging (Mattheus 18: 34-35)    Thema: Grenzeloze genade 
 
*Zingen: Gezang 78: 1, 2, 3  en 4 (LvdK) 
 
1. Laat me in U blijven, groeien, bloeien, 

o Heiland die de wijnstok zijt! 
Uw kracht moet in mij overvloeien, 
of 'k ben een wis verderf gewijd. 
Doorstroom, beziel en zegen mij, 
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij! 

 
2. Ik kan mijzelf geen wasdom geven: 

niets kan ik zonder U, o Heer! 
In uw gemeenschap kiemt er leven 
en levensvolheid meer en meer! 
Uw Geest moet in mij uitgestort: 
de rank die U ontvalt, verdort. 

 
3. Neen, Heer, ik wil van U niet scheiden, 

'k blijf de Uw' altijd, blijf Gij de mijn'! 
Uw liefde moet alom mij leiden, 
uw leven moet mijn leven zijn, 



 

uw licht moet schijnen in mijn huis 
bij kruis naar kracht en kracht vaar kruis. 

 
4. Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen, 

dan wint mijn ziel door U in kracht! 
Het werk in need'righeid begonnen, 
wordt dan in heerlijkheid volbracht! 
Wat in de winds'len sliep, ontbot, 
en komt in 't licht en rijpt voor God. 

 
*Dankgebed en voorbeden 
 
*Inzameling gaven (zie QR-code) 
 
*Kinderen komen terug van de kinderdienst 
 
*Zingen: Gezang E: 6 en 9 (Enige Gezangen, Staande) 
 
6. Vergeef ons onze schulden, HEER; 

Wij schonden al te snood Uw eer; 
De boosheid kleeft ons altijd aan; 
Wie onzer zou voor U bestaan, 
Had Jezus niet voor ons geleên? 
Wij schelden kwijt, die ons misdeên. 

 
9. Want Uw is 't Koninkrijk, o HEER, 

Uw is de kracht, Uw is al d' eer. 
U, die ons helpen wilt en kunt, 
Die, in Uw Zoon, verhoring gunt, 
Die door Uw Geest ons troost en leidt, 
U zij de lof in eeuwigheid. 

 
*Zegen 
  



 

 

*U kunt uw bijdrage overmaken  via : 
 

• Sionskerk-app 
 

• NL41 RABO 0373709277 
t. n. v. CvK Hervormde  Wijkgemeente Sionskerk  
onder vermelding van collecte 21-08-2022 

 

• QR-CODE collecte 
 

• Deurcollecte (Contant /collectebonnen) 
 

           
             


