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Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
Jesus vertelt een bijzonder verhaal. Een verhaal over het vergeven van schuld of 
juist het niet-vergeven van schuld. En de schulden die genoemd worden zijn 
nadrukkelijk bedragen in geld. Schuld is natuurlijk niet altijd in geld uit te drukken, 
hier wel. En het gaat om kolossale bedragen.  15 
 
Ik heb geprobeerd om deze bedragen te vertalen naar deze tijd en naar onze 
Nederlandse samenleving. Het eerste bedrag dat genoemd wordt, die hele grote 
schuld dus van tienduizend talenten, is omgerekend naar onze tijd ruim 9 miljard 
euro. Dat is natuurlijk zo’n grote schuld dat je die als individu nooit meer kunt 20 
aflossen. En volgens mij zou onze minister van financiën blij zijn met een meevaller 
van die grootte. Het andere bedrag, 100 denariën, die kleinere schuld dus, is 
omgerekend naar onze tijd toch nog altijd tien- tot vijftienduizend euro. Dus nog wel 
geld, er zijn dagen dat ik het niet bij me heb, veel dagen trouwens.  
Het valt mij wel op dat Jesus als antwoord op een vraag naar vergeving met dit 25 
verhaal over geld komt. De grote schuld wordt kwijtgescholden, maar degene die dit 
grote voordeel heeft ontvangen scheldt een ander de schuld niet kwijt. Jesus vertelt 
dit verhaal over vergeving of niet-vergeven en gebruikt daarin deze bedragen. Is dat 
omdat zijn tijdgenoten ook al veel in geld uitdrukten, zoals wij heel veel in geld 
uitdrukken? En is het economiseren van alles ook iets dat je schuldig maakt? Zouden 30 
we dat gewoon niet moeten doen? Kan die schuld vergeven worden? 
 
Toen we als commissie deze dienst voorbereidden, spraken we natuurlijk ook over 
deze tekst. En we kwamen in ieder geval terecht bij de gedachte dat vergeven een 
vorm van ontmoeten is. Ontmoeten is een vorm van elkaar naderen, vanuit 35 
verschillende richtingen, je komt naar elkaar toe. En bij vergeven kom je ook naar 
elkaar toe. En vergeven is een vorm van bevrijding. Wie niet kan vergeven, wie niet 
is vergeven, die zit op een bepaalde manier gevangen. En dan kan vergeving juist 
bevrijding zijn. We vonden een plaatje van vogels die vliegen terwijl het prikkeldraad 
kapot gaat. Vogels in vrijheid, vliegen in vrijheid, ongebonden als het ware. Een mooi 40 
beeld. Een beeld dat mij overigens ook doet denken aan concentratiekampen. Niet 
dat ik die ooit heb meegemaakt, maar ik heb wel vaak meegemaakt dat mensen 
vertelden over de oorlog en in films over de oorlog heb ik vaak prikkeldraad gezien. 
En ik weet dat er mensen zijn die hun schrijnende ervaringen en het onrecht dat hen 
is aangedaan niet kunnen vergeven. Als Jesus aan het einde van zijn verhaal zegt 45 
dat God ons zo zal vergeven zoals wij een ander vergeven, dan klinkt me dat ook 
hard in de oren. Omdat vergeven niet altijd kan. Ik herinner me een wat oudere dame 
in een andere gemeente die me vertelde dat zij iemand niet had kunnen vergeven, 
ook niet toen diegene er op zijn sterfbed om vroeg. Wel heeft ze hem gezegd dat ze 
hoopte dat God hem zou vergeven en dat zal, denk ik, ook genoeg zijn. De hoop 50 
uitspreken dat God zal vergeven, is als een gebed, een gebed van een gelovige. En 
zij die niet kunnen vergeven, maar het wel graag zouden willen, zij zijn ook als de 
rechtvaardigen in Gods ogen. Soms kan een mens niet alles wat zij of hij zou willen. 



En de vogels vliegen, terwijl het prikkeldraad doorbroken wordt. De vogels vliegen in 
de vrijheid. Vergeving, zelfs als je het zelf niet kunt, vergeving is als een ontmoeting, 55 
een bevrijdende ontmoeting. Elkaar naderen, ook als er afstand blijft in ruimte en tijd.  
Ook als niet alles gezegd kan worden wat gezegd moet worden. De mens die met 
lege handen staat, met schuld of met het onvermogen om te vergeven, die mens is 
wel de mens die voor God staat en waar God het prikkeldraad doorbreekt. De mens 
in het verhaal van Jesus van wie die kolossale schuld vergeven is, ruim 9 miljard, en 60 
die niet die veel kleinere schuld kan vergeven, die mens is ook de hardvochtige en 
niet dezelfde als de mens die zoveel onrecht heeft meegemaakt dat hij of zij met de 
beste wil van de wereld niet kan vergeven ook al zou hij het willen. De slachtoffers 
van oorlog, de slachtoffers van wat mensen kunnen doen, zij zijn niet dezelfde als die 
hardvochtige. En ook zij, zij zullen ook vliegen als een vogel terwijl het prikkeldraad 65 
doorbroken wordt. 
 
Wij vonden nog een afbeelding, alweer van vogels. Vogels die vliegen en ontvangen 
worden, armen worden uitgestoken in een groot welkom. Dat is ook een beeld van 
vergeving als ontmoetende bevrijding. Waarbij het prikkeldraad verdwenen is, 70 
misschien niet uit de herinnering, maar wel als ballast in het bestaan. En dat is toch 
de weg van Jesus, ook in zijn vermaningen, dat is toch de lijn van God.  
 
Oké, vergeving is dus een bevrijdende ontmoeting met een warm welkom met 
uitgestoken handen. In het ideale geval is dat zo, de werkelijkheid is soms toch iets 75 
anders. En daar bij komt nog een hele vervelende vraag: Is er iemand die ons iets 
moet vergeven? Is er iemand of zijn er mensen die mij iets moeten vergeven? 
Hebben wij schuld? In de hoop dat het geen 9 miljard is. Heb ik schuld?  
Ik zag in de krant een foto van een verbrand kamp, Moria. Een kamp waar al 
maandenlang vluchtelingen zitten die wachten op een moment dat ze ergens naar 80 
toe kunnen. Ik weet dat onze regering al maandenlang heeft gesproken over wel of 
niet opvangen. En nu, eindelijk, is er sprake van opvang. Honderd mensen, honderd 
van de 13000 gaan wij opvangen, na maanden praten. Wij als Nederland, wij die 
horen bij de tien rijkste landen van de wereld wij vangen honderd mensen op, 
honderd mensen waarbij we wel gaan korten op andere vluchtelingen. Verschillende 85 
gemeenten, burgerlijke gemeenten, hebben actie gevoerd in die zin dat zij onze 
overheid aanspoorden om deze vluchtelingen eerder op te nemen. En wij als 
kerkenraad hadden de burgerlijke gemeente van Borne ook kunnen vragen om mee 
te doen met deze actie. Ik had als kerkenraadslid het ook kunnen aanzwengelen in 
de kerkenraad om dit te doen. Ik heb dat niet gedaan, ik voel me schuldig. Hopelijk 90 
niet voor die 9 miljard, maar wel schuldig. Is er iemand die mij vergeeft? Is er iemand 
die ons vergeeft? Worden wij met open armen ontvangen als vliegende vogels in een 
groot welkom? 
 
Ik hoop het. Ik geloof het ook. Omdat God kan vergeven en zal vergeven wie zich 95 
schuldig voelt.   
 
Doorgrond, o God, mijn hart. Toets mij of niet een weg in mij mij schaadt en leidt aan 
U voorbij. Amen.  
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