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Psalm 103 Matteüs 18:21-35 Borne 12.08.2018 

Hoe vaak moet ik hem of haar vergeven? Tot zeven keer aan toe? Goede vraag van 
Petrus. Die vraag komt niet uit de lucht vallen, maar volgt op een betoog van Jezus 
hoe je met elkaar om te gaan hebt. Juist ook als er onderling dingen fout gaan en 
er forse ruis op de lijn kan ontstaan. Zo fors soms dat je niet met elkaar verder 
kunt of wilt.  
 
Het is al weer vijftien jaar geleden (net nieuw standplek). M’n telefoon gaat. ‘Mag 
ik u iets vragen’. Een bevende vrouwenstem vol angst aan de andere kant van de 
lijn. Geen naam, geen introductie op deze vraag die hoorbaar de grootst mogelijke 
emotie opriep: ‘Ben ik slecht als ik niet kan vergeven?’ Ik weet niet meer precies 
wat ik geantwoord heb. Ik denk iets in de trant van dat ik me kan voorstellen dat 
er dingen in je leven gebeuren die te groot, te erg zijn om ooit aan vergeving toe te 
komen. Ik vroeg naar de achtergrond, naar het waarom van haar vraag. Maar daar 
kwam op dat moment geen antwoord op en er werd opgehangen. Nadien kwamen 
er nieuwe telefoontjes. Soms dagelijks, dan weer met een tijd er tussen. Met 
stukjes en beetjes haar verhaal. Van langdurig seksueel misbruik door haar vader 
in haar kinder- en pubertijd. Met alle gevolgen van onder meer een psychiatrische 
stoornis, een gebroken vertrouwen, en een diepe angst voor de werkelijkheid.  
 
Maar ergens daaronder, daar doorheen was er ook de strohalm van de hoop en 
daarom die telefoontjes: zou God misschien mijn verhaal, mijn leven willen horen, 
willen zien? Zij greep die strohalm. Er groeide vertrouwen. Zij deelde na verloop 
van tijd haar naam en zoveel meer. En ik ben tot op vandaag getuige van haar 
indrukwekkende zoektocht naar God, naar haar zelf, naar levenskracht, naar 
heling. Ik dat ervaar ik als een groot voorrecht.  
 
Ik vroeg haar of ik deze overdenking met dit eerste stukje van ons contact mocht 
beginnen. Anders dan voorheen hoefde ze er geen seconde over na te denken. 
‘Wie weet dat het ergens goed voor is’, zei ze met kracht. Haar vraag van toen 
staat voor mij symbool in die vraag van Petrus: hoe vaak te vergeven? In de 
veronderstelling dus dat er kennelijk altijd vergeven moet worden. De uitsmijter 
van het verhaal dat Jezus na Petrus’ vraag vertelt lijkt die kant uit te wijzen:  ‘En 
zijn heer was zo kwaad dat hij hem in handen van de gerechtsbeulen gaf tot hij de 
hele schuld zou hebben terugbetaald. Zo zal mijn hemelse Vader ook ieder van 
jullie behandelen die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft.’ 
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In het afgelopen jaar hebben talloze vrouwen getuigenis gedaan (#metoo) van 
diep ingrijpende ervaringen korter of langer geleden van seksueel overschrijdend 
gedrag van mannen (Gatti, maestro Concertgebouworkest). Vergeten gaat nooit. 
De pijn, de angst, de schaamte. Vergeven dan maar? 
 
Er hangen nogal wat misverstanden van formaat rond dit woord van vergeving dat 
zo diep ingrijpt in het menselijk samenleven. De kerk heeft niet zelden ijverig 
meegedaan in die misverstanden. Zo werd van het gebed om vergeving voor 
onszelf en dus ook voor anderen een gebod gemaakt. Een gebod voor wie? Het 
uiterst pijnlijke deed zich voor: een gebod voor het slachtoffer. Ja, jij moet maar 
vergeven.  
 
Maar de eigenlijke boodschap was: jij moet je mond gaan houden. Jij moet niet 
blijven zeuren. Jij moet de oude koeien van wat ooit wellicht mis gegaan is niet 
meer uit de sloot willen halen. Opmerkingen over ‘je moet maar vergeven’ als 
dekmantel voor het gedrag van de dader of daders. Het werd en wordt telkens 
weer zo aangewend. En hoe vaak is dan ook de factor macht in het spel: die van 
vaders, van ouders, van meerderen, van chefs en managers, van coaches en 
regisseurs, van geestelijke en politieke leiders. De dooddoener, het wegkijken, het 
niet benoemen, de doofpot, de stoplap. Bovenop de ellende die je aangedaan 
wordt of werd komt dan nog eens de ellende van de boodschap van vergeving als 
die feitelijk de functie krijgt van: we willen het niet (of niet meer) horen.  
 
Nog zo’n misverstand: dat vergeving zou moeten. Als een gebod. En dat je dus niet 
deugt als het jou niet lukt om die innerlijke vergevende beweging te maken 
richting degene die jou iets verschrikkelijks heeft aangedaan. Er zijn de 
overlevenden van Auschwitz die soms decennia later dat hebben kunnen zeggen: 
ik vergeef de nazi’s hun misdaden. En er zijn de overlevenden die zeggen: het is 
onvergeeflijk dat zij heel mijn familie en zo eindeloos veel anderen hebben 
uitgemoord enkel omdat wij joods zijn. Ik wil het woord vergeving niet horen.  
 
En dan is er dat Schriftwoord, nota bene in het hart van de Torah dat de Eeuwige 
de ongerechtigheid van een voorouder tot in de derde en vierde generatie zal 
‘bezoeken’. Er is geen grote goddelijke wisser waarmee de fouten van weleer zo 
maar weggepoetst worden. Elke psycholoog zal je kunnen vertellen hoe de 
thema’s die er werkelijk toe doen - en daar horen de grote misstappen bij die 
mensen maken -  doorwerken in de volgende generaties. 
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Die woorden van de Torah: zo waar. Niet als doem overigens, maar als huiswerk 
om het te onderkennen, en er zelf mee aan de slag te gaan, te moeten. Wie 
herkent het niet?  
 
En dan zijn er nog de roemruchte teksten over de onvergeeflijkheid van de zonde 
tegen de Heilige Geest. Wat dat ook precies te betekenen heeft, de 
bijbeluitleggers hebben er van alles en nog wat van gemaakt. Feit blijft dat onder 
meer Lucas schrijft dat Jezus vond dat er dingen gezegd of gedaan kunnen worden 
die niet te vergeven zijn.  
 
Kortom: wie probeert van de vergeving een eenduidig gebod of een soort dogma 
te maken gaat niet alleen de mist van de gemakzucht in, maar loopt ook nog eens 
het grote risico de beschadigde mens nog meer te schaden. En dat kan nooit en te 
nimmer de bedoeling van het evangelie zijn.  
 
‘Vergeef ons onze schuld, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven?’ bidden we 
zondag op zondag en wie weet nog hoe vaak thuis, of in jezelf. Schuld van jezelf, 
schuld van een ander. Ik vroeg mij af: wat is dat eigenlijk precies: vergeven? En ik 
zocht de betekenis van de gebruikte woorden op. Het gaat altijd om een situatie 
dat de een bij de ander in het krijt staat. Dat kan in juridisch zin zijn, moreel, 
persoonlijk, maar altijd rakend aan de relatie tussen mensen. Er zit iets tussen jou 
en mij. Of tussen ons en zij. Er is iets gebeurd, gezegd, gedaan, ontstaan dat het 
niet langer mogelijk maakt om met elkaar om te gaan alsof er niets gebeurd is. 
‘Doe maar gewoon’, dat gaat niet meer.  
 
Er is een schuld opgebouwd. Bedoeld, onbedoeld, Gewild, niet gewild, maar het is 
er. Vergeven is dat die schuld wordt weggescholden. Degene die die schuld heeft 
veroorzaakt wordt bevrijd van de last van terugbetaling, van vereffening. En de 
schuldeiser wordt bevrijd van de doorgaande noodzaak om genoegdoening te 
krijgen. Oog om oog, tand om tand, dat is een gebruikelijke manier tussen mensen 
om met schuld om te gaan. Met gelijke munt terugbetalen. Voordat je het weet 
kun je in het web van doorgaande negatieve actie en reactie terecht komen en 
niemand die meer weet hoe daaruit weg te komen. Of er gebeurt niets en dan 
blijft de pijn bij de een en de schuld bij de ander drukkend en ziekmakend 
aanwezig. 
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Vergeven betekent dan ook: verlost worden, bevrijd worden uit die negatieve 
spiraal die het in zich heeft soms levenslang, of zelfs generaties lang door te 
zieken. Vrij laten, ruimte scheppen om opnieuw te mogen beginnen. De kans voor 
een nieuwe start openen. Vergeven en omkeren, bekeren, die twee horen dan ook 
bij elkaar. Er gebeurt iets wezenlijks in de relatie als er sprake is van vergeving. De 
weg naar verzoening kan zelfs open komen te liggen.  
 
Wie, wat en hoe? Daar gaat Jezus’ antwoord op Petrus’ vraag over. Allereerst dus: 
vergeven is geen kwestie van dat doe je eens een keer en dan is het wel goed. 
Nee, niet eens een keer, niet zeven keer, maar zeventig maal zeven keer. Oftewel: 
vergeven gaat over een wijze van leven. Over het open staan voor de mogelijkheid 
om onmogelijke problemen te overkomen, te overwinnen, te boven te komen.  
 
Open staan, innerlijk rekening houden met de optie dat een mens altijd meer is 
dan zijn of haar schuld. Meer dan de som van zijn of haar stommiteiten en 
dramatische fouten. Vergeven is geen eenmalige al dan niet van buiten opgelegde 
en afgedwongen actie van het slachtoffer. Vergeven gaat over wederzijdsheid. Dat 
maakt het aanvullende verhaal van Jezus volstrekt duidelijk. Het verhaal zoomt 
feitelijk veel meer in op de dader dan op het slachtoffer. Vergeven begint met de 
erkenning van de schuld.  
 
Een man in het verhaal van Jezus heeft een onmetelijk grote schuld. Uitgedrukt in 
een geldwaarde: tienduizend talent. Dat is een bedrag in de sfeer van 14.000 
werkjaren. Oftewel: een schuld die nooit betaald zal kunnen worden, zelfs niet een 
klein beetje in de buurt komt als alles wat hem lief is: zijn eigen leven en dat van 
zijn vrouw en kinderen verhandeld zou worden. En als hij dat beseft, dan smeekt 
hij om medelijden met de absurde uitroep dat hij alles zal willen terugbetalen. Dat 
is een opmerkelijk, maar zo’n belangrijk detail: die wil, dat inzicht om alles te 
willen doen om terug te betalen, terwijl dat feitelijke onzin is, omdat dat helemaal 
niet kan. Niet meer kan. En dat herken je toch? De grote dingen van het verleden 
kunnen helemaal niet vereffend worden. Al zou je het soms nog zo zielsgraag 
willen.  
 
De heer in dit verhaal weet dat. Ziet dat en krijgt dan medelijden. Wie herkennen 
wij in hem? Deze koning? Hij scheldt de man heel zijn schuld kwijt. Er komt een 
ruimte om helemaal opnieuw te beginnen. De man wordt bevrijd van de last om 
terug te betalen wat hij niet kan terugbetalen. Bevrijd om te moeten vereffenen 
wat helemaal niet te vereffenen is.  
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Erkenning van de schuld bij de ene, de overtuiging dat dat oprecht is met het 
groeiende medelijden bij de ander: dat maakt die unieke beweging van vergeving 
mogelijk.  
 
Maar dan wisselen de rollen dramatisch, zoals dat gaat in het leven. De man die 
zojuist in een ongekende nieuwe vrijheid is gezet komt iemand tegen die hem 100 
denarie schuldig is, pakweg het bedrag van drie maanden werk. Ook niet gering, 
maar te overzien.  
 
Deze schuldenaar gedraagt zich exact hetzelfde als zijn schuldeiser zo kort 
geleden: hij smeekt om geduld. Maar in plaats van medelijden komt hij in alle 
opzichten in een wurggreep terecht. Hem wordt een toekomst, een nieuw begin 
ontzegd. Tot grote woede dus van die heer, als hij hiervan hoort. Waarom heb je 
geen medelijden getoond, zoals jou zelf is getoond? Waarom heb je de ander geen 
nieuw begin gegund daar waar jijzelf in de ruimte bent gezet om opnieuw te 
mogen beginnen?  
 
Dan pas komt inderdaad die conclusie van Jezus dat God het onvergeeflijk vindt als 
wij de ander die smeekt om een nieuw begin haar of hem dat ontzeggen. Maar 
nogmaals, om alle misverstand te voorkomen: 1. de schuld werd erkent, ten volle, 
2. de wil om op een of andere manier terug te betalen, te vereffenen, het goed te 
kunnen maken werd verwoord, en 3. het inzicht dat dat om geduld, om tijd vraagt 
werd onderstreept. Dan kan en mag er iets tussen mensen gebeuren. Niet als 
perse als een moment, maar eerder als een levenswijze, een weg om te gaan. 
Zeven maal zeventig maal.  
 
Zeven is het getal van de goddelijke volheid. Het thema van de vergeving zoals hier 
opgetekend heeft een bedding die verder gaat dan de spreekkamer van de 
psycholoog of de relatietherapeut, hoe belangrijk zij ook kunnen zijn in de 
verheldering en ondersteuning van de weg die jij hebt te gaan.  
Juist die getallen van 70 x 7 verwijzen naar het nieuwe begin in God. We lazen 
Psalm 103. Over geduld en tijd geven gesproken. ‘Hij doet ons niet naar onze 
zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden’. De Ene heeft geduld en 
ontfermt zich in liefde voor wie Hem zoeken.  
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Er doet een anonieme en populaire uitspraak over vergeving via het internet de 
ronde: ‘Vergeven is de hoop opgeven op een beter verleden’. Daar zit veel waars 
in. In de zin dat je wordt uitgenodigd om dat belaste verleden los te laten. Maar 
zogezegd blijft het vooral een beweging in jezelf met het verleden als blikrichting. 
Dat zeventig maal zeven maal kijkt naar het licht van God; in Hem opent zich een 
nieuwe dimensie die wij niet voor mogelijk hadden gehouden: de dimensie van 
een nieuwe vrijheid in zijn Geest. Dat wij niet samenvallen met onze daden, zoals 
wij evenmin samenvallen met wat ons is aangedaan. Met heel dat bezwaarde 
verleden dus. Maar het gaat nu ook over nu en morgen. In God krijgt ons leven de 
kans van een herschepping. Johannes zegt: van een opnieuw geboren worden. 
  
Het evangelie, met name dat van Marcus, vertelt hoe de gelovigen en vooral hun 
leiders zich verbazen over het feit dat Jezus een verlamde zijn zonden vergeeft, 
alsof hij God zelf zou zijn. ‘Wie kan zonden vergeven dan God alleen?’ Ja, bij die 
laatste maaltijd met zijn leerlingen legt Jezus zelfs een directe lijn van zijn 
naderende dood en het wegdragen van schuld en zonde. En deze lijn van 
vergeving wordt via Christus nota bene nog verder getrokken naar de gemeente. 
Naar ons dus: dat wij de volmacht krijgen om te vergeven, maar ook om niet te 
vergeven. Maar altijd die nadruk op de wederkerigheid, dat relationele.  
 
Zoals God geduld heeft, ruimte laat, opnieuw begint, doet opstaan, zo ook Christus 
naar elk mens die verlamd is door wat haar of hem is overkomen of zelf aangericht 
heeft, zo ook wij hier bijeen in zijn naam. Heel die beweging, die beweging van het 
leven die altijd vol is van relatie, en dus ook van schade en schande, ook wij op 
onze beurt mogen die beweging maken die zijn oorsprong heeft in God: zeventig 
maal zeven maal. Als de tijd er rijp voor is. Als er het begrip en inzicht is. En er 
woorden van berouw, van erkenning van schuld zijn. Als er dat gebed, die vraag 
om mededogen is. Dat er dan die mogelijkheid zich kan openen om uit te spreken 
dat die schuld niet langer geldig is. Dat er een nieuw perspectief ontstaat om 
verder te kunnen. Een nieuwe vrijheid om te zijn wie je bent: mensenkind van de 
Ene. Zeventig maal zeven maal. Godzijdank.   
 
 
 
 
 
  


