Don Bosco
Bezinning 54: 77 maal vergeven1
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
Tot driemaal toe wordt de maat om te vergeven wijd open gerekt. Petrus gaat met het getal zeven
tot de menselijke limiet. Hij wil zéér genereus zijn en zo dicht bij Jezus gaan staan. Maar Jezus
neemt die zeven wel over en bevestigt ze dus, maar brengt er de goddelijke maat bovenop. Wel
ontroerend dat Hij aan mensen de mogelijkheid en het vertrouwen geeft om heel ruimhartig te
blijven vergeven, altijd weer, naar Gods maat.
Maar dan komt de derde uitbreiding. Tienduizend talent komt namelijk overeen met 34 of zelfs 41
ton zilver. Daar moest men in die tijd meerdere honderden eeuwen voor werken. Maar de koning
scheldt die schuld kwijt! Wat een enorm geschenk. In contrast is het dan ook heel schrijnend dat de
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man, die zo’n geschenk krijgt, zelf niet in staat blijkt te zijn om het kleine bedrag van 100 denarie
(komt overeen met het loon voor honderd werkdagen) kwijt te schelden. Erger nog: hij wurgt de
man bijna. Wurgen is de adem afsluiten. Het Hebreeuws woord voor adem is ruach, hetzelfde
woord voor de Geest.
De koning wordt toornig of kwaad. Het laat Jezus niet onverschillig of we elkaar wel of niet
vergeven. Uiteindelijk roept Hij met grote aandrang op om te vergeven en wel uit de grond van zijn
hart. Met de parabel verlegt Jezus dus de pointe van de vraag ‘hoeveel maal vergeven’ naar
‘overvloedig en van ganser harte vergeven’.

Het Woord in mijn leven
Noem voor jezelf één persoon, aan wie je nog iets (ernstigs) moet / wil vergeven. Wat kan je helpen
om dat te doen? Als je iemand nog niet kan vergeven, kan je dan al voor hem of haar bidden? Noem
één naam van iemand aan wie je nog vergiffenis moet vragen.

Bidden met het Woord
Heer Jezus,
vergiffenis, barmhartigheid en mildheid
staan in het centrum van uw levenstuin.
Gij zijt voor onze zonden gestorven.
Voor zo’n immense liefde dank ik U.
Gij kent de remmingen in mijn hart
om loyaal te vergeven, telkens weer.
Er is echter geen gemeenschap of relatie mogelijk
zonder vergiffenis.
Geef mij daarom uw liefde
opdat ik kan vergeven volgens uw maat. Amen.
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