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Schriftlezing : Matteüs 18: 21-35 | Romeinen 2: 6-16 
Thema : Waar genade als recht geldt (Pnr.1640) 

Uitgesproken : 18 april 2021, Gereformeerde Kerk Zwartsluis 
 
2e zondag na Pasen; Zondag Misericordia Dei - zondag van de barmhartigheid 
van God  
 

Een dienst ten tijde van de corona pandemie 
 
Orde van de dienst: 
 
Welkom en mededelingen 
 
 
Zingen uit Opwekking 464 

Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer. 
aanbid Hem met eerbied en ontzag 
en kniel nu voor Hem neer; 
die zelf geen zonde kent 
en ons genade schenkt. 
Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer. 
 
Wees stil, want de heerlijkheid van God 
omgeeft ons in dit uur. 
Wij staan nu op heilige grond, 
waar Hij verschijnt met vuur; 
een eeuwigdurend licht 
straalt van zijn aangezicht. 
Wees stil, want de heerlijkheid van God 
omgeeft ons in dit uur. 
 
Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 
De kracht van de God die vergeeft 
en ons genezing brengt; 
niets is onmogelijk 
voor wie gelooft in Hem. 
Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Inleiding 
 
Zingen Evangelisch Liedbundel 212 

Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan, 
schouder aan schouder in Uw wijngaard te staan, 
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samen te dienen, te zien wie U bent, 
want Uw woord maakt Uw wegen bekend. 
 

Samen op weg gaan, dat is ons gebed, 
als een volk, dat juist daarvoor door U apart is gezet, 
vol van Uw liefde, genade en kracht, 
als een lamp, die nog schijnt in de nacht. 

 
Samen te strijden in woord en in werk, 
één zijn in U, dat alleen maakt ons sterk, 
delen in vreugde, in zorgen, in pijn, 
als Uw kerk, die waarachtig wil zijn. 
 

Samen op weg gaan, dat is ons gebed, 
als een volk, dat juist daarvoor door U apart is gezet, 
vol van Uw liefde, genade en kracht, 
als een lamp, die nog schijnt in de nacht. 

 
Kyrie-gebed 
 
Lofprijzing uit Romeinen 8: 18-24a 
18 Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat 
tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. 19 De schepping 
ziet er reikhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. 20 Want 
de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door hem die 
haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen, 21 omdat ook de 
schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal 
delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. 22 Wij weten 
dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. 23 En dat niet 
alleen, ook wijzelf, die als voorschot de Geest hebben ontvangen, ook wij 
zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God 
zijn, de verlossing van ons sterfelijk bestaan. 24 In deze hoop zijn we gered. 
 
 
Zingen Opwekking 407 

O Heer mijn God, wanneer ik in verwondering 
de wereld zie, die U hebt voortgebracht 
Het sterrenlicht, het rollen van de donder 
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht 

 
Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen 
tot in de dood gegaan is als een lam 
Sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen 
en aan het kruis mijn zonde op zich nam 
 
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God  
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij 
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God 
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij 
 
Als Christus komt met majesteit en luister 
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn 
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen  
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en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij 
 
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God  
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij 
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God 
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij 

 
 
Gebed om de opening van het Woord 
 
Filmpje van/voor kinderen met een lied ‘vergeven’. 
 
Bijbellezingen 
 
Matteüs 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.’ 
 
Romeinen 2: 6-16 
 
6 God beloont ieder mens naar zijn daden. 7 Aan wie het goede doet en daarin 
volhardt, aan wie glorie, eer en onsterfelijkheid zoekt, schenkt hij het eeuwige 
leven. 8 Maar wie handelt uit geldingsdrang, de waarheid niet eerbiedigt en zich 
laat leiden door onrecht, straft hij met zijn toorn en woede. 9 Iedereen die het 
slechte doet wacht leed en ellende, de Joden in de eerste plaats, maar ook de 
andere volken. 10 Iedereen die het goede doet wacht glorie, eer en vrede, de 
Joden in de eerste plaats, maar ook de andere volken. 11 God maakt geen 
onderscheid. 12 Allen die gezondigd hebben zonder de wet te kennen, zullen ook 
zonder de wet verloren gaan; en allen die gezondigd hebben terwijl ze de wet 
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wel kennen, zullen door de wet worden veroordeeld. 13 Niet wie de wet slechts 
aanhoort zal voor God rechtvaardig zijn, maar wie de wet naleeft. 14 Wanneer 
namelijk heidenen, die de wet niet hebben, de wet van nature naleven, dan zijn 
ze zichzelf tot wet, ook al hebben ze hem niet. 15 Ze bewijzen door hun daden 
dat wat de wet eist in hun hart geschreven staat; en hun geweten bevestigt dit, 
omdat ze zichzelf met hun gedachten beschuldigen of vrijpleiten. 16 Dit alles zal 
blijken op de dag waarop, volgens het evangelie dat ik verkondig, God door 
Christus Jezus oordeelt over wat er in de mens verborgen is. 
 
Zingen ‘Prijs de Heer, mijn ziel’  https://youtu.be/MmgYtaBXBZc 
 
Verkondiging 
 
Zingen Psalm 103: 1, 3, 4 en 5  

1 Zegen, mijn ziel, de grote naam des HEREN, 
laat al wat binnen in mij is Hem eren, 
vergeet niet hoe zijn liefd' 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 zijn 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. 
 
5 Zoals een vader liefdevol zijn armen 
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen 
God onze Vader, want wij zijn van Hem. 
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, 
Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen, 
slechts leven op de adem van zijn stem. 
 
 

Dankgebed en voorbeden 
 
 
Zingen Slotzang: Lied 885 

1 Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U.  
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde  
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu. 
 
2 Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
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en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:  
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 

 
Refrein: 
Groot is uw trouw, o Heer, 
groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond.  
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.  
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 
 

Zomer en wintertijd, najaar en voorjaar, 
zon maan en sterren in hemelse baan, 
tonen zo duid’lijk Uw Goddelijke wijsheid, 
Uw grote trouw die zal blijven bestaan. 

 
Refrein: 
Groot is uw trouw, o Heer, 
groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond.  
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.  
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 
 

Groot is uw trouw ied’re morgen opnieuw 
Groot is uw trouw, U blijft altijd dezelfde 
Groot is uw trouw die zal blijven bestaan 
Groot is uw trouw tot in eeuwigheid 
 
Groot is uw trouw ied’re morgen opnieuw 
Groot is uw trouw, U blijft altijd dezelfde 
Groot is uw trouw die zal blijven bestaan 
Groot is uw trouw tot in eeuwigheid 
 

Refrein: 
Groot is uw trouw, o Heer, 
groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond.  
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.  
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 

 
  

 
Heenzending en zegen 


