
Liturgie 19 februari 2023 - Witharen 
 
 
Lied voor de dienst: Evangelische Liedbundel 357: 1 en 4 (Vreugde, vreugde, louter vreugde…)  
 
Welkom  
 
Zingen: Psalm 100: 1 en 4 (op de melodie van Joh. De  Heer 25 (Daar juicht een toon…) 
 
Stil gebed, onze hulp en groet 
 
We luisteren naar ‘Jezus nooit gezien’ van Martin Brand 

https://www.youtube.com/watch?v=s8UZQyyuZNQ 
 
Regel voor ons leven 
 
Paasgroetenactie (bijgevoegde powerpoint invoegen) 
 
Gebed 
 
Inleiding thema “Vergeving schenken is loslaten” 
 
Lezen: Matt. 18: 21-35 (HSV) 
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 slaven. 
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 slaaf dan knielde voor hem neer en zei: Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. 
27 En de heer van deze slaaf was innerlijk met ontferming bewogen, liet hem gaan en schold hem de 
schuld kwijt. 
28 Maar deze slaaf ging naar buiten en trof een van zijn medeslaven 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 medeslaaf 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 medeslaven 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 slaaf, al die schuld heb ik u 
kwijtgescholden, omdat u mij dat smeekte. 
33 Had ook u geen medelijden moeten hebben met uw medeslaaf, 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. 

https://www.youtube.com/watch?v=s8UZQyyuZNQ


35 Zo zal ook Mijn hemelse Vader met u doen, als niet ieder van u van harte de misdaden van zijn 
broeder vergeeft. 
 
Verkondiging 
 
We luisteren naar ‘Als er vergeving is. 
https://www.youtube.com/watch?v=Nt3xVgXFM_E 
 
[Afkondiging van overlijden] 
[Stilte                                       ] 
[Zingen:                                   ] 
 
Gebed 
 
Aandacht voor de collecte 
 
Zingen: Lied 416: 1 en 2 (Ga met God)  
 
Zegen 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Nt3xVgXFM_E

