
Skriflesing: Matt 18:21-35 

Tema: Ek kan vergewe, want ek is vergewe. 

 

‘n Waar verhaal oor vergifnis: 

Sy was maar 12 jaar oud toe sy gesterf het in Ravensbruck, een van Hitler se konsentrasiekampe. Toe hulle 

haar uitgeteerde lykie optel, vind hulle ‘n papiertjie in haar hand met haar laaste gebed daarop geskribbel: 

“Here, as U aan die mense dink wat hierdie dinge aan ons gedoen het, moenie hulle slegte dade onthou nie. 

Onthou egter die goeie vrugte wat hulle slegte dade in ons lewe na vore gebring het – goeie vrugte soos  

lojaliteit, nederigheid, moed en kameraadskap. En wanneer hulle geoordeel word, laat die goeie dinge in ons 

lewe tot hulle vergifnis gereken word.” 

 

Lees Matt 18:21-35 

Die Jode het gemeen dat selfs God nie sonde meer as 3 keer vergewe nie. Die Joodse Rabbi’s het geleer dat 

vergifnis op die meeste 3 maal gegee moet word. Petrus gaan dus baie verder as die algemene leer van sy dag 

as hy vra of hy 7 maal moet vergewe.  Die Here antwoord hom dat daar geen beperking is op die aantal kere  

wat hy moet vergewe nie. Soos Jesus, moet hy en ek volmaak vergewe.   

 

Ek en jy het ‘n sondeskuld gehad wat ons op geen manier kan betaal nie 

In die oorspronklike taal staan daar dat die eerste amptenaar 10 000 talente geskuld het. 10 000 was die 

grootste getal in destydse spreektaal. ‘n Talent was die grootste geldeenheid. Daar kon dus nie ‘n groter skuld 

wees nie. Die skuld van eerste amptenaar was 11 maal Herodus die Grote se jaarlikse inkomste. Die skuld 

van die eerste amptenaar was 600 000 keer meer as die tweede amptenaar se 100 pennings. 100 pennings was 

‘n baie klein bedrag.  

 

Die Here skryf ons onbetaalbare sondeskuld af 

Sien en hoor Jesus aan die kruis, met wyduitgestrekte arms soos een wat biddend die seën uitspreek: “Vader, 

vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie !” 

 

Jesus bid vir sy moordenaars. Hy het hulle in sy sterwensuur steeds lief. Hy pleit vir vergifnis van hulle 

sonde.   

Hy bid vir moordenaars langs Hom wat laster. Hy bid vir vyande en vir soldate wat Hom uitlag en spot en 

aan die kruis vasgeslaan het.   

 

Hy bid vir die Jode, vir die Fariseërs en Skrifgeleerdes en owerstes, vir die Joodse raad wat Hom onregverdig 

beskuldig en sy dood geeis het. Hy bid vir Pilatus wat Hom oorlewer, alhoewel hy Hom onskuldig bevind  

het.  

  

Hy bid vir die skreeuende menigte wat uitgeroep het “Kruisig Hom !” Na almal wat Hom verwerp het, het sy 

hart uitgegaan. 

 

Hy bid ook vir my en jou as Christene en kerkmense. Ons wat Hom nie doelbewus verwerp nie, maar ten 

spyte van die kruis redeneer dat sonde nie so erg is nie. Hy bid vir ons wat met huwelikonttrou, 

drankmisbruik, taalmisbruik, die eie ek, liefdeloosheid of versuim weer spykers inslaan in sy hande: “Vader 

vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie.” Vader vergeef hulle.  Skryf hulle skuld af, want ek is 

lief vir hulle. 

 

Kan jy jou voorstel hoe eerste man moes gevoel het na sy skuld afgeskryf is? Vir die eerste maal in baie jare 

leef hy weer. Hy is vry. Hy kan weer lag. Hy kan die koning in die oë kyk. Hy kan omdraai en uit die 

troonsaal uitstap: die nuwe lewe in, vry en vergewe. 



Hy kan teruggaan na sy vrou, kinders en die wêreld en sê: “Kyk ek was dood en ek lewe weer! Ek was  

magteloos vasgebind deur sondeskuld en nou is ek vry!” 

So is ek en jy ook vry mense wat ons vergifnis wil deel met ander.     

 

Omdat my skuld afgeskryf is, wil ek ander se skuld afskryf. 

Soos reeds genoem, was die eerste amptenaar se skuld 600 000 maal groter as 2de amptenaar s’n. Tog stap 

hy uit die hemelse troonsaal waar sy sondeskuld sopas afgeskryf is en hy is nie bereid om te vergewe nie.  

En ek en jy doen dit soms ook. God vergewe my. Hy skryf my onbetaalbare skuld af  en ek is nie bereid om 

die klein bietjie skinder of te na kom of lelik wees wat my naaste aan my doen, te vergewe nie. 

 

Ek leef met agterdog en haat. Ek leef met griewe en wrokke teenoor iemand anders en maak in die proses die 

ander persoon en myself dood. En ek vertroetel hierdie goed want die wêreld sê: “Wees bitter teenoor mense 

wat jou lewe bitter maak.” 

 

Maar by God werk dinge anders. God vergewe onvoorwaardelik. En ek kan vergewe omdat vergewe is. 

Die die vreugde van my vergifnis deur God, loop oor in my vergifnis van ander. 

 

Die teoloog Thielicke het vergifnis as ‘n aflosstokkie van die Here beskryf. Vergifnis begin altyd by Hom. 

Ek deel net in sy oorwinning as ek die aflosstokkie van vergifnis wat ek van Hom ontvang het, aangee. As ek 

self daaraan klou en end-uit hardloop, selfs al kom ek eerste, word ek gediskwalifiseer…. want dit is  

teen die reëls. 

 

Ek sluit af met ‘n waar verhaal uit Andrew Harvey se boek “The hope, a guide to sacred activism.” 

 

Hy vertel hierin van die 70 jarige swart vrou, toe al byna blind, wat voor die waarheids-en-versoeningskommissie 

verskyn het saam met die oud polisieman ene mnr van de Broek. Hy het daar bely hoe hy haar man en seun voor 

haar gemartel en vermoor het. Een van die kommissielede vra vir haar: ... hoe dink jy sal ons reg kan laat geskiet 

aan jou wat jou familie op hierdie aaklige manier moes verloor? Die ou vrou antwoord: “... ek wil drie dinge sien 

gebeur:  

 Die eerste is ... iemand moet my vat na daar waar hulle my man aan die brand gesteek het... ek wil sy as 

loop bymekaarmaak en hom ordentlik begrawe.  

 Die tweede ding wat ek vra... my man en seun was die enigste familie wat ek gehad het, daarom wil ek mnr 

van de Broek as my seun aanneem. Hy moet tweemaal ŉ maand vir my by my huis kom kuier sodat ek met 

hom die liefde kan deel wat daar nog in my oorgebly het.  

 Die derde ding wat ek wil vra, is dat iemand my nou moet kom help om na mnr van de Broek toe te kan 

loop sodat ek my arms om hom kan sit en hom vashou sodat hy kan weet dat ek hom vergewe het.”  

Hulle kom help haar toe na mnr van de Broek toe... hy, oorweldig oor wat hy gehoor het, val net daar flou neer... en 

almal in daardie saal staan op en begin spontaan sing: “Amazing grace.”  

 

Wie vergewe is, vergewe onbeperk. So persoon tel nie en hou nooit op nie ...... 

Amen 

 

 

 

 

 


