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Orgelspel  Komm, Heiliger Geist, Herre Gott  -  Andreas Armsdorf 
 
Welkom 
 
Groet en bemoediging 
 
Openingslied:  Psalm 124 : 1 en 4 
 

1. Laat Israël nu zeggen blij van geest: 
Indien de Heer niet bij ons was geweest, 
toen vijandschap rondom was opgestaan, 
indien de Heer niet bij ons was geweest, 
Hij, onze hulp, wij waren lang vergaan. 
 
4. Die onze boeien slaakt, het is de Heer. 
Die voor de vrijheid waakt, het is de Heer. 
Door zijn verlossing zijn wij vrijgemaakt. 
Ons heil is in de naam van God de Heer, 
die God, die aarde en hemel heeft gemaakt. 

 
Kyriegebed  
 
Glorialied: Lied 304 : 1, 2 en 3 
 

1. Zing van de Vader die in den beginne 
de mensen schiep, de dieren en de dingen: 
hemel en aarde wil zijn naam bezingen: 
houd Hem in ere! 
 
2. Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen, 
bron van geluk voor wie Hem wil geloven: 
luister naar Hem het woord van alzo hoge: 
houd Hem in ere! 
 
3. Zing van de Geest, de adem van het leven, 
duurzame kracht die mensen wordt gegeven. 
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: 
houd Hem in ere! 

 
 
Kindermoment: verhaal Mirjam en Micha 
 
 



Lezing: Exodus 32 : 7 - 14  
 
7De 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. 
 
Orgelspel: Es ist das Heil uns komen her - Johann Christoph Bach 
 
Lezing: Matteüs 18 : 21 - 35 
 

21Daarop 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.  
25Omdat 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. 28Toen 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 
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.’ 
 
Lied 796 : 2 
 

2. Geef mij dat ik van harte zeer 
mijn vijand mag vergeven, 
zoals Gij mij vergeeft, o Heer, 
en geeft aan mij het leven. 
Uw woord zij onderweg mijn spijs, 
om zo mijn ziel te voeden, 
mij te hoeden 
op weg naar ’t paradijs. 
Geleid Gij mij ten goede. 

 



Overdenking 
 
Orgelspel   Intermezzo - Flor Peeters 
 
Dankgebed/voorbeden en stil gebed. 
 
Mededelingen 
 
Slotlied: Samenzang Nederland zingt: O Licht uit licht uit God geboren 
 
Zegen 
 
Orgelspel: God in den hoog’ alleen zij d’eer  -  Jan Pieterszoon Sweelinck 
 
 
 
 


