VOORBEREIDING
Orgelspel
Welkom en mededelingen
In stilte worden de tafelkaarsen aangestoken (hierna gaan we staan)

Liturgie

Bemoediging:

13 september

V: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

Drempelgebed: V: Voor Uw aangezicht komen wij,
eeuwige God, met ons zeker weten,
met ons zoeken, met onze vragen,
met onze schuld, met ons onvermogen.
Zoekend naar vergeving, oefenend in spijt,
en dat betuigen.
G: EEUWIGE, BEHOED ONS, DAT WIJ INZICHT KRIJGEN,
KEER ONS NAAR U TOE
EN SCHENK ONS DE ADEM VAN UW GEEST. AMEN.
Aanvangslied: Psalm 103: 1 en 3
Groet:

V: De Heer zij met u.
G: OOK MET U ZIJ DE HEER.

We gaan zitten

Kyrie:

Laten we de Heer aanroepen om ontferming voor de nood
van de wereld …
Na 'daarom bidden wij' klinkt er telkens:

HEER ONTFERM U, CHRISTUS ONTFERM U, HEER ONTFERM U.
Gloria:

Voorganger:
Ouderling van dienst:
Lector:
Organist:
Met medewerking van:

Grote of Barbarakerk

ds. Elsje Braam
Ulbert Hofstra
Henni Versteeg
Marijn Slappendel
zangers uit de cantorij (zij zingen alle liederen)

Aanvang: 10.00 uur

Wij prijzen Gods naam, want sterker dan de dood is zijn liefde
en verder dan onze nood reikt zijn trouw.
Glorialied: 713

Gebed van de zondag
Inleiding op de dienst
Moment met de kinderen
De kinderen nemen hun lantaarns mee en gaan naar de kindernevendienst
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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 gerechtsbeulen 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.’

DE SCHRIFTEN
Lezing: Exodus 32: 7-14
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De HEER zei tegen Mozes: ‘Ga terug naar beneden, want jouw volk, dat je uit
Egypte hebt geleid, misdraagt zich. 8Nu al zijn ze afgeweken van de weg die ik
hun gewezen heb. Ze hebben een stierenbeeld gemaakt, hebben daarvoor neergeknield, er offers aan gebracht en gezegd: “Israël, dit is je god, die je uit Egypte
heeft geleid!”’ 9De HEER zei verder tegen Mozes: ‘Ik weet hoe onhandelbaar dit
volk is. 10Houd mij niet tegen: mijn brandende toorn zal hen verteren. Maar uit
jou zal ik een groot volk laten voortkomen.’ 11Mozes probeerde de HEER, zijn
God, milder te stemmen: ‘Wilt u dan uw toorn laten woeden tegen uw eigen
volk, HEER, dat u met sterke hand en grote macht uit Egypte hebt bevrijd? 12Wilt
u dat de Egyptenaren zeggen: “Hij heeft hen bevrijd om hen in het ongeluk te
storten, om hen in het bergland te doden en van de aarde weg te vagen”? Wees
niet langer toornig en zie ervan af onheil over uw volk te brengen! 13Denk toch
aan uw dienaren Abraham, Isaak en Israël, aan wie u onder ede deze belofte hebt
gedaan: “Ik zal jullie zo veel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn,
en het hele gebied waarvan ik gesproken heb zal ik hun voor altijd in bezit
geven.”’ 14Toen zag de HEER ervan af zijn volk te treffen met het onheil waarmee
hij gedreigd had.

Lofprijzing: lied 339a
U KOMT DE LOF TOE, U HET GEZANG,
U ALLE GLORIE, O VADER, O ZOON, O HEILIGE GEEST,
IN ALLE EEUWEN DER EEUWEN.
Preek
Meditatieve muziek

BELIJDENIS, GEBEDEN EN GAVEN
Geloofsbelijdenis: 'Wij geloven in de schepper van het leven'
tekst: René van Loenen, melodie: Bert Lassing

Lied: 103d
Evangelielezing: Matteüs 18: 21-35
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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?’ 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 rekenschap wilde vragen van zijn dienaren. 24Toen hij daarmee begonnen
was, bracht men iemand bij hem die hem tienduizend talent schuldig was.
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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. 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.
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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!” 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 kwijtgescholden, omdat je me
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2 Wij geloven in de mens van Gods erbarmen:
vleesgeworden woord dat ons bevrijdt,
Mensenzoon en broeder van de arme,
die ons voorgaat in zijn koninkrijk.

In het woord,
in de kracht
van de liefde

3 Wij geloven in het woord dat vergezichten
opent voor de mens die daaruit leeft,
die zich naar dat visioen wil richten
door de geest die hij ontvangen heeft.

In het woord,
in de Geest
van de liefde

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Kinderlied: 'God van alle mensen' (tekst: Gerard van Midden, melodie: Gerard van

Amstel)

Collecten: 1. Eigen-doelcollecte Kerk in Actie Culemborg: Lifeline-project in
Accra, Ghana
2. Voor de kerkdienst
Gecombineerde collecte, collecte 1 (60%) en collecte 2 (40%)
(zie mededelingen)

Slotlied:

993 (staande)

Zegen beantwoord met gezongen 'Amen'
Orgelspel
* De link naar de kerkdienst via YouTube:
https://www.youtube.com/c/pgculemborg
* Rekeningnummer voor de gecombineerde collecte:
NL15 RABO 0373 7365 17 ten name van Diaconie PKN Culemborg,
onder vermelding van 'kerkdienst 13 september'
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