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Thema Vergeven, dat gaat zo maar niet (Pnr. 417)  Matthéüs 18: 21, 22 
Uitgesproken  in het Open Hof te Kampen 
 
U luistert naar : een opname van 14 september 2008 in het Open Hof te Kampen 
(voortzetting van de viering van het Heilig Avondmaal). De preek dateert van 
1983, ’s-Gravendeel. 
 
Orde van de dienst: 
 
Zingen Lied 404: 1 

1. U Here Jezus roep ik aan, 
U bid ik, hoor mijn klagen. 
O God als Gij mij bij wilt staan 
dan zal ik niet versagen. 
Leer mij geloven recht en rein, 
ik bid U, wil mij geven 
zo te leven, 
met mensen mens te zijn, 
uw woord in 't hart geschreven. 

 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Klein Gloria 
 
Aanvangstekst Matthéüs 18: 21, 22 

21 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?’ 22 Jezus antwoordde: 
‘Niet tot zevenmaal toe, zeg ik je, maar tot zeventig maal zeven. 
 

Zingen Lied 404: 2 en 3 
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. 
Geleidt Gij mij ten goede. 
 
3. Laat Heer van U geen lust, geen pijn 
mij in de wereld scheiden 
dat ik in 't einde sterk mag zijn, 
mij door uw hand laat leiden 
en gaan met U het leven in, 
dat ik door U zal erven 
en verwerven. 
Het einde is begin. 
Gij redt ons van het sterven. 
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Lezing van het formulier  
 
Gebed 
 
Zingen Psalm 32: 1 en 2 

1. Heil hem, wien God zijn ontrouw heeft vergeven 
en toegedekt al wat hij had misdreven, 
God rekent hem zijn dwalingen niet aan - 
heil hem, die recht voor God is komen staan! 
Ik kwijnde weg, zolang ik zwijgen wilde, 
in zelfbeklag mijn levenskracht verspilde, 
want dag en nacht woog zwaar op mij uw hand, 
mijn leven werd zo dor als dorstig land. 
 
2. Nu heb ik, HEER, mijn zonde U beleden: 
ik weet dat ik uw wet heb overtreden. 
Ik was ontrouw, ik was van kwaad vervuld, 
maar Gij vergaaft het, Gij verzoent mijn schuld. 
Laat daarom tot U komen uw beminden, 
stoot hen niet af, doch laat U door hen vinden. 
Duistere vloeden stormen op hen aan, 
Gij stelt een perk, Gij zult ons vast doen staan. 

 
Voortzetting van de viering van het Heilig Avondmaal 
 
Zingen Lied 408 
 1. Nu laat ons God de Here 

dankzeggen en Hem eren, 
want goed zijn alle dingen 
die wij van Hem ontvingen. 
 
2. Want lijf en ziel en leven 
heeft ons de Heer gegeven. 
Hij zal ze ook bewaren 
in allerlei gevaren. 
 
3. Een arts is ons gegeven 
die zelve is het leven: 
Christus, voor ons gestorven, 
heeft ons het heil verworven. 
 
4. Hij heeft aan ons vergeven 
de schuld en schenkt ons leven. 
Bij U, o God, bezitten 
wij schatten ongeweten. 
 
5. Wij bidden U, Algoede: 
wil altijd ons behoeden; 
de kleinen en de groten, 
houd ze in uw hart besloten. 
 
6. Bewaar ons in uw waarheid, 
geef ons op aarde vrijheid, 
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met alle mensen samen 
uw rijk, Heer, te beamen. 

 
Schriftlezing Matthéüs 18: 21 - 35 

21 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?’ 22 Jezus antwoordde: 
‘Niet tot zevenmaal toe, zeg ik je, maar tot zeventig maal zeven. 
23 Daarom is het met het koninkrijk van de hemel als met een 
koning die rekenschap wilde vragen van zijn dienaren. 24 Toen hij 
daarmee begonnen was, bracht men iemand bij hem die hem 
tienduizend talent schuldig was. 25 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. 26 Toen wierp de dienaar 
zich aan de voeten van zijn heer en smeekte hem: “Heb geduld 
met mij, ik zal u alles terugbetalen.” 27 Zijn heer kreeg 
medelijden, hij liet hem vrij en schold hem de geleende som kwijt. 
28 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!” 29 Toen wierp deze zich voor hem neer en 
smeekte hem: “Heb geduld met mij, ik zal je betalen.” 30 Maar hij 
wilde daar niet van weten, integendeel, hij liet hem 
gevangenzetten tot hij de hele schuld zou hebben afbetaald. 
31 Toen de andere dienaren begrepen wat er gebeurd was, waren 
ze zeer ontdaan, en gingen ze naar hun heer om hem alles te 
vertellen. 32 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. 33 Dan had jij toch 
zeker ook medelijden moeten hebben met die andere dienaar, 
zoals ik medelijden heb gehad met jou?” 34 En zijn heer was zo 
kwaad dat hij hem in handen van de gerechtsbeulen gaf tot hij de 
hele schuld zou hebben terugbetaald. 35 Zo zal mijn hemelse 
Vader ook ieder van jullie behandelen die zijn broeder of zuster 
niet van harte vergeeft.’  

 
Preek 
 
Zingen Psalm 51: 5 en 6 

5. Schep in mij, God, een hart dat leeft in 't licht, 
geef mij een vaste geest, die diep van binnen 
zonder onzekerheid U blijft beminnen, 
verwerp mij niet van voor uw aangezicht. 
Ontneem mij niet uw heilge Geest, o God, 
laat in uw heil mijn hart zich nu verblijden, 
en richt geheel mijn wil op uw gebod, 
dan zal ik zondaars op uw wegen leiden. 
 
6. Red mij van bloedschuld, God die mij bevrijdt, 
leg op mijn tong de lof van uw genade. 
Open mijn lippen, Heer, ik prijs uw daden 
voor heel uw volk met liedren wijd en zijd. 
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Niet aan het altaar wordt mijn schuld geboet, 
geen offerdier, hoe gaaf ook, kan die dragen, 
het offer van een diep gewond gemoed 
en een gebroken hart zal U behagen. 
 

Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Psalm 150 

1. Looft God, looft Hem overal. 
Looft de Koning van 't heelal 
om zijn wonderbare macht, 
om de heerlijkheid en kracht 
van zijn naam en eeuwig wezen. 
Looft de daden, groot en goed, 
die Hij triomferend doet. 
Hem zij eer, Hij zij geprezen. 
 
2. Hef, bazuin, uw gouden stem, 
harp en fluit, verheerlijkt Hem! 
Cither, cimbel, tamboerijn, 
laat uw maat de maatslag zijn 
van Gods ongemeten wezen, 
opdat zinge al wat leeft, 
juiche al wat adem heeft 
tot Gods eer. Hij zij geprezen. 
 

Zegen 


