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Welkom en mededelingen 

Zingen  Psalm 146: 1 en 3 
1. Zing, mijn ziel, voor God uw Here, 
zing die u het leven geeft. 
Zing, mijn ziel, uw God ter ere, 
zing voor Hem zolang gij leeft. 
Ziel, gij zijt geboren tot 
zingen voor de Heer uw God. 

3. Heil wien Jakobs God wil bijstaan, 
heil die God ter hulpe riep. 
Want zijn heil zal niet voorbijgaan, 
God is trouw aan wat Hij schiep. 
Wat in hemel, zee of aard 
woont, is in zijn hand bewaard. 

Bemoediging en Groet 

Aansteken Paaskaars 

Openingsgebed 

Zingen  Psalm 103: 1, 3 en 4 
1. Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren, 
laat al wat binnen in mij is Hem eren, 
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid, 
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, 
die u geneest, die uit het graf uw leven 
verlost en kroont met goedertierenheid. 

3. Hij is een God van liefde en genade, 
barmhartigheid en goedheid zijn de daden 
van Hem die niet voor altijd met ons twist, 
die ons niet doet naar alles wat wij deden, 
ons niet naar onze ongerechtigheden 
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist. 

4. Zo hoog en wijd de hemel staat gerezen 
boven de aarde, is voor wie Hem vrezen 
zijn liefde en zijn goedertierenheid. 
Zo ver verwijderd ’t westen is van ’t oosten, 
zo ver doet Hij van hen die Hij wil troosten 
de zonden weg, ja Hij heeft ons bevrijd. 

Lezen   Matteus 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?’ Jezus antwoordde: ‘Niet tot ze-
venmaal toe, zeg ik je, maar tot zeventig maal zeven. Daarom is het met het koninkrijk van de 
hemel als met een koning die rekenschap wilde vragen van zijn dienaren. Toen hij daarmee be-
gonnen was, bracht men iemand bij hem die hem tienduizend talent schuldig was. 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. Toen wierp de dienaar zich 
aan de voeten van zijn heer en smeekte hem: “Heb geduld met mij, ik zal u alles 
terugbetalen.” Zijn heer kreeg medelijden, hij liet hem vrij en schold hem de geleende som 
kwijt. Toen deze dienaar naar buiten ging, trof hij daar een van de andere dienaren, die hem hon-
derd denarie schuldig was. Hij nam hem in een wurggreep en beet hem toe: “Betaal me alles wat 



je me schuldig bent!” Toen wierp deze zich voor hem neer en smeekte hem: “Heb geduld met mij, 
ik zal je betalen.” Maar hij wilde daar niet van weten, integendeel, hij liet hem gevangenzetten tot 
hij de hele schuld zou hebben afbetaald. Toen de andere dienaren begrepen wat er gebeurd was, 
waren ze zeer ontdaan, en gingen ze naar hun heer om hem alles te vertellen. 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. Dan had jij toch zeker ook medelijden moeten 
hebben met die andere dienaar, zoals ik medelijden heb gehad met jou?” En zijn heer was zo 
kwaad dat hij hem in handen van de gerechtsbeulen gaf tot hij de hele schuld zou hebben terug-
betaald. Zo zal mijn hemelse Vader ook ieder van jullie behandelen die zijn broeder of zuster niet 
van harte vergeeft.’ 

Overdenking 

Muziek 

Gebeden 

Zingen  Vaste Rots van mijn behoud 
   Evangelische Liedbundel 189: 1 en 2 
1. Vaste Rots van mijn behoud, 
als de zonde mij benauwt, 
laat mij steunen op uw trouw, 
laat mij rusten in uw schauw, 
waar het bloed, door U gestort, 
mij de bron des levens wordt. 

2. Jezus, niet mijn eigen kracht, 
niet het werk door mij volbracht, 
niet het offer dat ik breng, 
niet de tranen die ik pleng, 
schoon ik om mijn zonden ween, 
kunnen redden, Gij alleen. 

Wegzending en zegen 

Zingen  Lied 416: 4 
4. Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 


