
  

  Zondag 13 september 2020 
24e zondag door het jaar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

7 x 70 maal 
 

Er is iemand die je altijd plaagt, pest of iets van je wegneemt. 
Je hebt er al eens iets over gezegd, maar het helpt niet. 

Hoe vaak moet je vergeven? 
God vergeeft ons altijd als we spijt hebben.  

Daarom zie je hierboven de deuren van de biechtstoel. 
 

We steken het kaarsje aan en zeggen: 
In de naam van de vader en de Zoon en de heilige Geest.  

Amen. 
 

 

Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus 
volgens Matteüs. 

 
Verteller: Op een dag kwam Petrus naar Jezus toe en zei: 
Petrus: “Heer, als mijn broeder iets verkeerds tegen mij doet, 
  hoe vaak moet ik hem dan vergeven? Tot zevenmaal toe? 
Verteller: Jezus antwoordde hem: 
 



 
 
Jezus:  “Nee, zeg Ik u, niet tot zeven keer toe 
  maar tot zeventig keer zeven keer. 
  Daarom lijkt het Rijk van de hemel op een koning 

die afrekening wilde houden met zijn dienaren. 
Toen hij ermee begon, bracht men iemand bij hem 
die een schuld had van tienduizend talenten. 
Omdat hij niet kon betalen, gaf de heer het bevel hem 
te verkopen samen met zijn vrouw , zijn kinderen en heel zijn bezit 
om zo de schuld goed te maken. 
Maar de dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte: 

Dienaar 1: “Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen.” 
Jezus:  De heer kreeg medelijden met die dienaar. 
  Hij liet hem gaan en schold hem het geleende bedrag kwijt. 
  Maar toen de dienaar buiten kwam, 
  ontmoette hij daar een andere dienaar, 

die hem honderd denariën schuldig was. 
Hij greep hem bij de keel en zei: 

Dienaar 1: “Betaal je schuld.” 
Jezus:  De andere dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte: 
Dienaar 2: “Heb geduld met mij en ik zal u betalen.” 
Jezus:  Maar hij weigerde en liet hem zelfs in de gevangenis zetten 

Totdat hij zijn schuld betaald had. 
Toen nu de andere dienaars zagen wat er gebeurd was, 
waren ze erg boos. 
Ze gingen alles aan hun heer vertellen. 
Daarop liet de heer de dienaar roepen en zei: 

Heer:  “Jij, lelijke knecht. 
  Heel die schuld heb ik je kwijtgescholden, 
  Omdat je erom gesmeekt hebt. 
  Had jij dan ook geen medelijden moeten hebben 

met je mededienaar, zoals ik met jou medelijden heb gehad?” 
Jezus:  En hij werd zo kwaad op hem 

dat hij hem overgaf aan de beulen, 
totdat hij zijn hele schuld betaald zou hebben. 
Zo zal ook mijn hemelse Vader 
met ieder doen 
die zijn broeder niet van harte vergiffenis schenkt” 

Verteller: Woord van de Heer. 
 

• Een talent was 15 jaar werkloon 

• Honderd denarieën is ongeveer het loon van honderd werkdagen. 
 



 

OM TE DOEN 
 
Gesprekje: 
In het Onze Vader bidden we: “vergeef ons onze schulden, zoals ook wij 
vergeven aan onze schuldenaren”  Doen we dit wel? 
 
 
 
Bidden:  
 
 
 

Samen bidden we heel rustig het Onze Vader.           
 
 
 
 
Zingen:   
 
 
Tot zevenmaal zeventig maal 
Vergeef ik een ander zijn schuld 
Tot zevenmaal zeventig maal 
De Heer heeft met mij ook geduld 
 
 
 
 
 
 

 
 
Misschien heb jij wel iemand aan wie je vergeving zou moeten vragen. Maar 
vind je dat moeilijk. Kun je een mooie tekening maken en deze aan die persoon 
geven? En zeggen: “Sorry voor dat ik ……(zelf aanvullen) Dan zal de ander vast 
heel blij zijn.   
    


