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1 Korinthiërs 11 : 17 - 34
17 Nu ik u toch aanwijzingen geef: ik kan u niet prijzen om uw
samenkomsten. Die doen meer kwaad dan goed. 18 Om te
beginnen: ik hoor dat u bij uw samenkomsten in de gemeente
partijen vormt. Tot op zekere hoogte geloof ik dat ook. 19 Het is
onvermijdelijk dat er partijvorming onder u is, zodat duidelijk wordt
wie van u betrouwbaar is. 20 Alleen, u komt niet samen om de
maaltijd van de Heer te vieren. 21 Van wat u hebt meegebracht eet u
alleen zelf, zodat de een honger heeft en de ander dronken is. 22
Hebt u soms geen eigen huis waar u kunt eten en drinken? Of
veracht u de gemeente van God en wilt u de armen onder u
vernederen? Wat moet ik hierover zeggen? Moet ik u soms prijzen?
Dat doe ik in geen geval.23 Want wat ik heb ontvangen en aan u
heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de
Heer Jezus werd uitgeleverd nam hij een brood, 24 sprak het
dankgebed uit, brak het brood en zei: 'Dit is mijn lichaam voor jullie.
Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.' 25 Zo nam hij na de
maaltijd ook de beker, en hij zei: 'Deze beker is het nieuwe verbond
dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit
drinken, om mij te gedenken.' 26 Dus altijd wanneer u dit brood eet
en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij
komt.

27 Daarom maakt iemand die op onwaardige wijze van het brood
eet en uit de beker van de Heer drinkt, zich schuldig tegenover het
lichaam en het bloed van de Heer. 28 Laat daarom iedereen zichzelf
eerst toetsen voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt, 29
want wie eet en drinkt maar niet beseft dat het om het lichaam van
de Heer gaat, roept zijn veroordeling af over zichzelf. 30 Daarom zijn
er onder u veel zwakke en zieke mensen en zijn er al velen onder u
gestorven. 31 Als we onszelf zouden toetsen, zouden we niet worden
veroordeeld. 32 Maar nu velt de Heer zijn oordeel over ons en wijst
hij ons terecht, opdat we niet samen met de wereld zullen worden
veroordeeld. 33 Daarom, broeders en zusters, wees gastvrij voor
elkaar wanneer u samenkomt voor de maaltijd. 34 Wie honger heeft
kan beter thuis eten. Dan leiden uw samenkomsten tenminste niet tot
uw veroordeling. De overige zaken zal ik regelen wanneer ik kom.

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!"
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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.'

Kinderlied
Wij gaan voor even uit elkaar
en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God.
Op hem zijn wij gericht.

Opwekking voor Kids 5
Kom in de kring van Gods gezin,
geef mij een hand en kom,
want er is plaats voor iedereen,
kom in de kring.
Kom in de kring van Gods gezin,
zoals Rebekka kwam
in het gezin van Abraham,
kom in de kring.
Kom in de kring van Gods gezin,
net zoals Petrus kwam
bij de discip’len van de Heer,
kom in de kring.
Kom in de kring van Gods gezin,
net zoals Paulus kwam
in de gemeente van de Heer,
kom in de kring.
Kom in de kring.
Kom in de kring.

Wij geven Gods verhalen door.
En wie zich openstelt
ervaart misschien een beetje licht
door wat er wordt verteld.
Straks zoeken wij elkaar weer op
en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar:
het is voor allemaal.
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