
Fonteinkerk, 12 december 2021 

Lezing: Mattheüs 18:21-35 

 

Als ik bij mezelf naga van welke dingen ik uit mijn evenwicht raak of boos word, dan blijkt 

het in 99 van de 100 gevallen om kleine, onbenullige dingetjes te gaan. Een auto die op de 

snelweg net iets te dicht achter me blijft rijden, een winkelbediende die in een drukke zaak 

mensen begint te helpen die toch heus ná mij zijn binnengekomen, een buurman die om half 

negen op zondagmorgen een zware betonboor in zijn muur zet, - er is maar weinig nodig om 

mij aan het schelden te krijgen, hardop of binnensmonds. 

 

In de gelijkenis die we hoorden maakt een man zich bijzonder druk over een geringe schuld 

van zijn collega. Hij heeft niet in de gaten dat zijn heftige reactie een veel groter probleem is 

dan het vergrijp waarover hij zich zo opwindt. Op dit punt houdt het verhaal ons een spiegel 

voor: ons samenleven met anderen wordt niet zozeer bedreigd door alle kleine missers en 

nalatigheden van die anderen, maar eerder door onze overdreven reactie daarop. De dingen 

waarover wij ons zo mateloos opwinden, zijn vaak al die drukte nauwelijks waard. Het is niet 

moeilijk om de woorden van Jezus toe te passen op de vele kleine dingen die ons leven 

hinderen: “Niet tot zevenmaal toe, zeg Ik je, maar tot zeventig maal zeven.”  

 

De evangelist Mattheüs heeft ons een zorgvuldig gecomponeerd evangelie nagelaten, waarin 

hij de woorden van Jezus heeft gebundeld in vijf lange toespraken. De eerste toespraak is later 

de “Bergrede” gaan heten, de redevoering waarin Jezus ons de grondwet van het Koninkrijk 

Gods voorlegt. Daarna volgen er een “Uitzendingsrede” en een “Gelijkenissenrede”. In hoofd-

stuk 18 begint de vierde toespraak, die vaak de “Gemeenterede” wordt genoemd. Deze toe-

spraak vertelt wat kenmerkend zou moeten zijn voor de nieuwe messiaanse gemeenschap, 

voor de gemeente, de kerk. “Grote vergevingsgezindheid”: dat is, zo vernamen we uit de 

lezing van daarnet, één van de karakteristieken van de gemeente van Christus. “Zeventig maal 

zeven keer vergeven,” krijgt Petrus als opdracht mee. 

 

Ook hier komt naar voren dat Mattheüs vooral voor een Joods publiek zijn evangelie schreef. 

In het Joodse denken is de groep, de gemeenschap van levensbelang. Alleen al in de Tien 

Geboden beluister je het verlangen om een goed bestaan te geven aan ieder mens binnen de 

volksgemeenschap, en wat je dáárvoor moet doen en ook nalaten. Elke gemeenschap kent zo 

haar regels, wetten en normen. Maar in elke gemeenschap gaan dingen mis: mensen gaan op 

elkaars tenen staan, hinderen, beledigen of vergeten elkaar, soms doelbewust en soms uit 

onwetendheid. Hoe kun je als gemeenschap dan toch verder met elkaar? Dat vraagt om een 

inspanning van beide partijen. De dader moet laten zien dat hij spijt heeft van zijn misstap. 

Hij kan zijn berouw tonen, zijn fout uitspreken voor God en voor zijn medemens, en een 

verandering van zijn gedrag laten zien. Hij kan tot inkeer en tot omkeer komen. Volgens de 

rabbijnen is de omkeer het fundament van de schepping; zonder dit vermogen zou de wereld 

aan haar eigen slechtheid ten onder gaan. Door zijn omkeer werkt de dader mee aan het her-

stel van de schepping. Maar ook van het slachtoffer, de benadeelde wordt iets verwacht: het 

vermogen om te vergeven. Zonder vergeving blijft de misstap of het misdrijf de relatie ver-

troebelen. Dat verstoort niet alleen de verhouding van de betrokken mensen, maar ook de 

harmonie binnen de gemeenschap. Alleen verzoening maakt dat de groep weer verder kan. 

“Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven” is dus een funda-

mentele regel voor elke gemeente, voor elke relatie. Zonder vergeving kan geen enkele 

gemeenschap, kan geen enkele relatie overleven. 

 



Tot nu toe hebben we het over de kleine, alledaagse misstappen, de huis-, tuin- en keuken-

overtredingen. Binnen deze kleine narigheden is vergeving de smeerolie die ervoor zorgt dat 

de verhouding weer soepel gaat lopen, en dat de gemeenschap weer verder kan. Maar soms 

gaat het in de relatie over “grote” dingen. Mensen pijnigen, beschadigen, misbruiken elkaar. 

Hoe vind je dàn je evenwicht weer terug, hoe kom je dàn tot het schenken van vergeving? 

Canadese psychologen hebben in een onderzoek ontdekt hoe mensen met walging reageren op 

kwalijk, oneerlijk gedrag. Wanneer ons onrecht wordt aangedaan, dan zijn we niet alleen boos 

en verdrietig maar voelen we ook walging. Wellicht hebben ook de bedienden in het verhaal 

walging gevoeld, toen ze zagen hoe hun mededienaar (met de grote schuld) omging met zijn 

collega met de kleine schuld. “Wat een smerige streek, dit màg niet, zoiets dóé je toch niet!” 

Hoeveel mensen lopen er op deze wereld rond met een sprakeloos verdriet om hun kapot-

gemaakte leven, met een intense haat jegens de dader of daders, en met walging jegens zich-

zelf omdat ze het onheil hebben toegelaten of niet konden voorkomen? Probeer dan maar eens 

tot vergeving te komen… 

 

In het verleden werd de gelijkenis nogal eens uitgelegd vanuit een overspannen zondeleer. 

Zoals het in de Catechismus stond: mensen zijn “onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle 

kwaad”. Mensen zijn zonder uitzondering moreel gebrekkig en tekortschietend; we hebben 

allemaal heel wat op ons geweten, op onze kerfstok. Maar God is bereid ons dat allemaal te 

vergeven; Hij ziet onze fouten door de vingers. Dan zouden we toch wel onmensen zijn, als 

wij niet op onze beurt onze medemensen van harte zouden willen vergeven. Daarbij kwam 

dan nog het dreigement dat die hele hemelse vergeving weleens ingetrokken zou kunnen 

worden, als wij ons niet zouden gedragen zoals het hoort. Op die manier werd vergeving een 

tamelijk afgedwongen onderneming, bij wijze van spreken met het pistool op de slaap. 

Ergens lijkt het verhaal wèl daartoe op te roepen: “Doe als deze koning: vergeef je naaste!” 

Maar deze koning heeft het wel heel gemakkelijk, eerlijk gezegd. Zijn schuldenaar gaat voor 

hem op de knieën, en jammert en smeekt. Als mensen tegenover ons zó nederig en berouwvol 

zijn, is het ook voor ons niet zo moeilijk meer om aan hen vergeving te schenken. Als iemand 

werkelijk beseft wat hij heeft aangericht, en aan dat besef ook uiting geeft, al was het maar 

met een eenvoudig “sorry”, dan helpt ons dat enorm om het verleden los te laten. Maar het 

wordt een heel ander verhaal als die ander weigert zijn schuld in te zien, laat staan openlijk te 

erkennen. Hoe volg je dàn het voorbeeld van de koning? 

 

Vergeving is de voorwaarde om een verstoorde relatie weer te herstellen; zonder vergeving 

kunnen mensen, partijen of bevolkingsgroepen niet met elkaar verder. Een man als Desmond 

Tutu, de Zuidafrikaanse aartsbisschop begreep dat, toen hij na de nachtmerrie van de apart-

heid met een verzoeningscommissie weer toekomst aan Zuid-Afrika wilde geven. In principe 

moet de wens tot herstel van twee kanten komen. Toch is ‘eenzijdige’ vergeving soms nodig. 

Als de persoon die jou gekwetst heeft geen berouw wil tonen, dreigt het gevaar dat jij verlamd 

raakt door wat jou is aangedaan. Het kan je hele leven gaan beheersen, overheersen. Dan heeft 

die ander jou dus voorgoed in zijn macht, in haar greep. Vergeving kan jou bevrijden van die 

macht, kan van jou weer een vrij mens maken. In 2014 schreef Tutu samen met zijn dochter 

“Het boek van vergeving”. Daarin wordt vergeving omschreven als een pad met vier stappen: 

1. Vertel je verhaal (zo vaak als nodig is!), 2. Benoem je pijn, 3. Schenk vergeving, 4. Herstel 

(hernieuw) of beëindig de relatie. Met deze vier stappen laten ze zien dat vergeving, als het 

om werkelijk ingrijpende zaken gaat, nooit “zomaar” kan worden gegeven. Daar is veel tijd, 

veel inzet en doorzettingsvermogen voor nodig. Het gaat langs de weg van erkenning, verdriet 

en woede. Erkenning van wat er met jou gebeurd is; duw het niet weg, maar vertel je verhaal, 

hoe vreselijk het ook is. Verdriet om de pijn die is aangericht te beseffen en een plek te geven 

in je bestaan; durf erbij stil te staan. En woede om die ander uit je ziel te verwijderen, zodat 



zijn of haar misdaad jou niet langer overheerst, zodat je afstand schept tussen jou en de dader, 

en wellicht daardoor die dader weer ‘n beetje als medemens kan gaan zien. Dat kost veel tijd, 

geduld en doorzettingsvermogen. Maar wie niet vergeeft, gaat er vaak zelf het meest onder 

gebukt. Mensen houden zichzelf en elkaar soms jarenlang in een ijzeren greep, door elkaar 

niet te willen of te kunnen vergeven. Vergeving is genezend en bevrijdend: het leven krijgt 

weer nieuwe kansen. En er is geen plicht om de relatie te herstellen; soms is het beter en 

wijzer om de relatie te beëindigen, om dáárdoor weer bevrijd verder te kunnen gaan. 

 

Misschien dat Jezus daarom zo aandringt op vergevingsgezindheid. Zijn naam betekent: “God 

redt, God bevrijdt,” en daarin klinkt Gods diepste bedoeling door. De God van Jezus is de 

God van de Exodus, die een mishandeld volk bevrijdt uit de slavernij van Egypte. Alles wat 

deze God zegt en doet, mag je uitleggen binnen het kader van bevrijding. Zo zijn bijvoorbeeld 

de Tien Geboden niet bedoeld als ijzeren wetten die mensen klein en onmondig moeten 

houden, maar als ruimte biedende leefregels, die de mensen moeten helpen om vrijheid, eer-

bied en goed samenleven hoog te houden. Zo heeft ook vergeving alles met bevrijding te 

maken: laat je niet klein maken door het verleden, niet door de missers van jezelf en ook niet 

door de misdaden van anderen, maar loop rechtop, en leef als een kostbaar en vrij mens…  

 

“Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven…” Of, zoals het 

zogenaamde Aramese Jezus-gebed het zegt: “Maak de koorden van fouten los die ons vast-

binden aan het verleden, opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven.” 

In Mattheüs 1:21 zegt de engel in de droom van Jozef: “Ze zal een zoon baren. Geef Hem de 

naam Jezus, want Hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.” God redt, God bevrijdt. Daar-

om is er vergeving en komt er verzoening. De relatie wordt hernieuwd en er komt een nieuw 

verbond. Want de mensen moeten rechtop door het leven kunnen gaan, zelfbewust en fier, in 

alle vrijheid. Open voor de wereld, open voor elkaar, open voor God. 


