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Inleiding
Heb jij wel eens ruzie? Naar is dat, he? Soms gaat het om 
iets heel kleins, niet eens een ruzie waard. Soms gaat het 
over belangrijkere dingen en wil je gewoon gelijk krijgen, 
omdat je dat ook hebt.  Een ruzie is eigenlijk pas echt 
over als je het weer hebt goedgemaakt, als alles vergeten 
en vergeven is. Allebei die dingen zijn heel moeilijk. Iets 
naars vergeten we niet zo snel en vergeven is ook heel 
moeilijk. Over vergeven gaat het vandaag.

Bijbelverhaal
Petrus stel een vraag aan Jezus: hoe vaak moet ik mijn 
broeder of zuster vergeven als hij of zij iets kwaads tegen 
mij doet? Moet dat zeven keer?  Dat is al best veel toch, 
zeven keer iemand vergeven voordat je naar de rechter 
gaat of het een blijvende ruzie is. Maar Jezus geeft als 
antwoord: niet zeven keer, maar zeventig maal zeven 
keer. Zo dat is wel heel vaak.  Bij Jezus werken dingen 
anders dan bij ons, mensen. Jezus heeft andere ma-
ten waarmee hij meet. Hij is God en hij meet met Gods 
maten. Vergeven moet je niet doen en dan op een briefje 
schrijven hoe vaak je het al hebt gedaan. Nee je moet de 
ander vergeven vanuit Gods liefde en vergeving voor jou. 
Dat is best moeilijk. God houdt zo veel van ons dat hij al 
onze zonde vergeeft, omdat Jezus al voor onze zonden 
gestraft is aan het kruis. Omdat God dat voor ons over 
had en ons dus zonder fouten ziet, moeten wij andere 
mensen en kinderen ook zo bekijken.
 
Jezus geeft een voorbeeld om het wat duidelijker te 
maken:
Er is een koning. De koning kijkt wie er allemaal nog 
een schuld bij hem hebben, wie hem nog geld moeten 
betalen. Hij ziet dat er een knecht is die 10.000 talenten 
schuld heeft. De koning roept deze knecht bij zich. De 
knecht kan het geld niet betalen. De koning geeft dan het 
bevel om de man samen met zijn vrouw en kinderen te 
verkopen. Het geld van de verkoop moet gebruikt worden 
om de schuld mee af te betalen. Vreselijk, de knecht 
wil dit niet en hij valt voor de koning neer. Hij smeekt de 
koning om geduld. Heb alstublieft geduld met me, ik zal 
echt alles afbetalen.  De koning krijgt medelijden, hij laat 
de man vrij en zegt dat hij de schuld niet verder hoeft af 
te betalen. Alles is goed zoals het is.
Nou ja zeg, dat is wel heel raar. Welke koning doet zo iets 
nu? Een koning van deze aarde? Nou dat kunnen we ons 
eigenlijk niet voorstellen. Jezus heeft het hier over God, 
zijn Vader, de koning van hemel en aarde. Hij legt ons uit 
hoe God werkt.

Het verhaal gaat verder:
De knecht gaat naar buiten. Daar komt hij een andere 
knecht tegen. Deze andere knecht moet hem nog 100  
denarie betalen.  Omgerekend is dit een miljoenste deel 
van wat de knecht zelf aan de koning moest betalen. De 
knecht neemt de man met de kleine schuld in een wurg-
greep en dwingt hem te betalen. De man met de kleine 
schuld valt voor de andere man op de grond en zegt: 
geef me wat tijd, heb medelijden met mij, ik zal u alles 
af betalen. Maar de knecht heeft geen medelijden. Hij 
laat de man in de gevangenis zetten tot de hele schuld is 
afbetaald. 
Nou ja zeg, de man die zelf zoveel geld niet terug hoefde 
te betalen aan de koning heeft geen geduld met de man 
die hem een klein bedrag moet betalen. Heeft hij dan 
niets geleerd?
Andere knechten hebben door wat er gebeurt. Dit is heel 
gek. Ze gaan naar de koning om hem alles te vertellen. 
De koning laat de knecht die hij eerst had laten gaan 
weer bij zich komen. Hij zegt: Jij bent een slechte dienaar. 
Ik heb je heel je schuld kwijt gescholden, omdat je me 
daarom smeekte. Dan had jij toch zeker ook medelijden 
moeten hebben met die andere knecht, zoals ik medelij-
den had met jou?
De koning is zo kwaad dat hij de knecht alsnog heel zijn 
schuld laat betalen. Een onmogelijke opdracht.

‘Zo, zegt Jezus, ‘’ zal mijn hemelse Vader ook iedereen 
van jullie behandelen die zijn broeder of zuster niet van 
harte vergeeft.’

Dat antwoord van Jezus is niet alleen een antwoord aan 
Petrus die de vraag aan Jezus stelde. Nee het is ook een 
les voor ons die dit stuk uit de Bijbel lezen en horen. 
Wij zijn gered door Jezus. Hij heeft voor onze schuld 
betaald aan het kruis. Daarom mogen wij kinderen van 
God zijn, zonder schuld. Als we dat weten en geloven, 
zullen we toch ook zo proberen te leven als Jezus deed 
en proberen te reageren zoals Jezus deed.

Misschien zie je wel eens mensen met een armbandje 
met daarop WWJD.. dat betekent: What would Jezus do. 
Wat zou Jezus doen. Met zo’n armbandje laten mensen 
zien dat ze christen zijn. Het herinnert hen er op heel 
veel momenten aan dat ze zo willen leven als Jezus. Ook 
als het toch een keer op ruzie uitloopt. Hoe kan ik dit 
oplossen? Wat moet ik doen? Hoe moet ik dat doen? Nou 
zoals Jezus. Vergeven. Niet omdat jij zo goed bent, maar 
omdat Jezus het ons heeft voorgedaan!
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