Don Bosco
Bezinning 130: Ik ben God heel veel schuldig1
Ook bezinning 54 gaat over dit evangelie. Zie archief bezinningen.

Matteüs 18, 21-35 = 24° zondag A-jaar

Het Woord
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?’ Jezus antwoordde: ‘Niet tot
zevenmaal toe, zeg Ik je, maar tot zeventig maal zeven.
Daarom is het met het koninkrijk van de hemel als met een koning die rekenschap wilde vragen van
zijn dienaren. Toen hij daarmee begonnen was, bracht men iemand bij hem die hem tienduizend
talent schuldig was. Omdat hij niet 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. Toen wierp de dienaar zich aan de voeten van zijn heer en smeekte hem: “Heb geduld met
mij, ik zal u alles terugbetalen”. Zijn heer kreeg medelijden, hij liet hem vrij en schold hem de
geleende som kwijt. 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!” Toen wierp deze zich voor hem neer en smeekte hem: “Heb geduld
met mij, ik zal je betalen”. Maar hij wilde daar niet van weten, integendeel, hij liet hem
gevangenzetten tot hij de hele schuld zou hebben afbetaald. Toen de andere dienaren begrepen wat
er gebeurd was, waren ze zeer ontdaan en gingen ze naar hun heer om hem alles te vertellen.
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. Dan had jij toch zeker ook medelijden
moeten hebben met die andere dienaar, zoals ik medelijden heb gehad met jou?” 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.’

Een woord bij het Woord
Petrus stelt een vraag aan Jezus over het aantal keren dat we moeten vergeven. In eerste instantie
antwoordt Jezus op die vraag. Maar Jezus grijpt die vraag dan aan om meer te zeggen. Vooreerst dat
de mens enorm veel schuldig is aan God. Als we tienduizend talent omrekenen naar nu gaat het
over meer dan 200 miljoen euro. Dat is wel héél veel. Ben ik werkelijk zoveel schuldig aan God?
En of! Hij is de Schepper van het leven in het algemeen en mijn leven in het bijzonder. Hij geeft mij
een vader en moeder, broers en zussen, vrienden, een hele maatschappij en wereld om in te leven.
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Ik mag genieten van zoveel gratis dingen, waar ik niets voor gedaan heb: de zon, het licht, de slaap,
de natuur… Een eindeloze reeks. Hij geeft ons zijn Zoon en zijn heilige Geest. En niet te vergeten:
hoe ik God kwets en teleurstel, altijd weer opnieuw. Ik leef bijlange niet volgens Gods hoge
verwachtingen. Ja, ik kan onmogelijk mijn schuld vereffenen.
Maar geen nood: God scheldt mij al die schuld kwijt, hoe groot die schuld ook is. Vergiffenis staat
in het centrum van zijn goddelijk hart. Het is de diepste uitdrukking van zijn liefde. Jezus heeft
geleefd en is gestorven ‘tot vergiffenis van de zonden’.
Maar Jezus zegt nog iets méér. Namelijk dat zijn vergiffenis van mijn schulden mij ertoe moet
aanzetten om mijn medemens te vergeven. Het is een héél sterke motivatie om mild en barmhartig
te zijn. Deze attitudes bouwen gemeenschap op, geven mensen altijd weer nieuwe toekomst… Dat
staat helemaal tegenover de ander ‘de keel toeknijpen’ door hem in zijn schuld en dus in zijn kwaad
verleden vast te zetten.
En dan het vierde element, dat Jezus zo dierbaar is: Hij vraagt me om niet met tegenzin te vergeven,
maar van ganser harte, uit de grond van mijn hart. Wat heb ik nog veel te leren eer ik zal leven
volgens Jezus’ goddelijk niveau!

Het Woord in mijn leven
Hoe groot is mijn besef van de schulden die ik bij God heb? Vraag ik Hem me dat te vergeven? Ook
in het mooi sacrament van de biecht? Motiveert de vergiffenis, die ik van God ontvang, me om mijn
medemensen mild en barmhartig te behandelen? Komt mijn vergiffenis ‘uit de grond van mijn
hart’?

Bidden met het Woord
Heer Jezus,
heel uw leven was liefdevolle vergiffenis.
Tot op het kruis hebt Gij vergeven,
zelfs wie U kruisigden.
Na uw verrijzenis hebt Gij nooit opgeroepen
tot wraak, straf of vergelding.
Gij hebt gevraagd te vergeven
en barmhartig lief te hebben.
Vervul ons hart met vergiffenis,
die woont in het hart van de Vader en van U. Amen.
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