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TEMA 5 
VYFDE BEDE: VERGEEF ONS 
ONS SKULDE 
 
Skriflesing: 
Mt 6:9-15 
Hebr 4:14-16 
 
“Die hof bevind jou skuldig en jy 
word hiermee gevonnis tot…” Of:  
“Die hof bevind jou onskuldig en 
spreek jou hiermee vry.” 
Dis maklik om te weet watter 
woorde ‘n beskuldigde eerder sal 
wil hoor. 
 
Maar kom ons stel dit andersom: 
Watter woorde sal jy waarskynlik 
hoor as iemand gekonfronteer 
word met iets wat hy of sy verkeerd 
gedoen het: 
“Dis nie my skuld nie, ek het niks 
verkeerd gedoen nie. Ja, maar 
daar was ‘n rede daarvoor. Ja, 
maar dis daardie een se skuld.” 

Of: “Ek is jammer, ek was 
verkeerd, dit was my skuld, ek het 
gefouteer.” 
 
Ontkenning van skuld en ‘n 
onwilligheid om foute te erken, 
maar eerder die blaam op iemand 
of iets anders te probeer plaas, is 
so oud soos die mensdom self. 
Ons kry dit reeds by Adam en Eva: 
“Dis nie ek nie dis sy; nee dis nie 
ek nie, dis die slang; nee eintlik is 
dit in elke geval nie ons nie, dis 
eintlik U wat die vrou vir my gegee 
het en die slang gemaak het.”  Hoe 
ver kan die mens nie gaan as hy of 
sy verontskuldigend probeer wees 
nie! 
 
Maar, skuld voor God is juis die 
een ding wat, as dit bly staan, 
volslae skeiding bring tussen die 
mens en sy Skepper, wat maak dat 
die mens in vyandskap teenoor 
God leef. En ook in vyandskap leef 

met sy of haar medemens. 
Daarom is hierdie bede van so ‘n 
wesenlike belang vir ons en spreek 
dit die mens se diepste nood aan. 
 
1. Die aard van ons skuld 
As ‘n mens gevra sou word watse 
“skuld” kan daar in God se oë 
wees, sal meeste nie sukkel om ‘n 
hele lys van “sondes” op te noem 
nie. Drank en dwelms, lieg en 
bedrieg, steel en ontug, my vrou 
slaan of my kinders mishandel, 
lelik praat en vloek, skinder en 
beswadder. Noem maar op. En as 
dit nie hoe is nie, sal mense ewe 
kordaat bely watter vreeslike goed 
hulle voorheen alles gedoen het, 
so, dat dit amper klink of party 
daarmee wil spog. 
 
Dit is sekerlik so dat wanneer ek 
eerlik, soos die tollenaar, voor God 
staan, ek nie anders sal kan nie as 
om maar net uit te roep: “O, God, 
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wees my sondaar genadig”. 
Natuurlik is elke mens skuldig aan 
talle verkeerde dinge en het ons 
nodig om vergifnis daarvoor te 
ontvang.  Natuurlik moet ons dan 
ook soos Dawid na sy sonde met 
Batseba bely: Teen U alleen het ek 
gesondig, ek het gedoen wat 
verkeerd is in U oë (Ps 51: 6) 
 
In hierdie bede van die Onse Vader 
gaan dit ook om veel maar as net 
individuele en persoonlike doen-
sondes. Dit gaan om veel meer as 
bloot morele sondetjies in my 
persoonlike lewe. Dit gaan ook oor 
ons kollektiewe sonde. Oor dit 
waaraan ons saam as groep of 
besigheidsvennote, of 
gemeenskap of volk of land skuldig 
is. Immers, ons bid Vergewe ons 
ons skulde. Want, ons as mense 
staan as mensheid saam skuldig 
voor God. Ons bid hierdie bede 
tesame namens ons almal. Ons is 

skuldig aan rassehaat en 
xenofobie, ons stereotipeer mense 
en beoordeel hulle, ja ons 
veroordeel hulle by voorbaat 
volgens hulle herkoms, hulle 
voorkoms, hulle godsdiens, hulle 
spraak of die kleur van hulle vel. 
Ons is vol vooroordele, word gedryf 
deur vrees, deur bitterheid of haat. 
Ons gee aan groepe mense name 
wat ons afkeer of vooroordeel, ons 
haat of wantroue teenoor hulle 
weerspieël. Here vergewe ons! 
 
Dit gaan dus om die skuld van die 
wêreld. Dit gaan daarom dat die 
mensdom skuldig staan en 
aanspreeklik is vir die toestand 
waarin die wêreld hom bevind. Vir 
oorlog en vyandskap, vir geweld en 
misdaad, vir moord en doodslag, 
vir korrupsie en morele 
bankrotskap. En hierdie 
wêreldskuld begin by my!  
Vernuwing en vergifnis begin dus 

ook by my. Dit begin by ons wat 
vandag [vanaand] hier saam is. 
 
Die woord wat hier in die Bybel 
gebruik word praat letterlik van 
skulde, dus van dinge wat ons aan 
ander verskuldig is. Dis presies wat 
dit beteken: Vergewe ons dit wat 
ons aan ander verskuldig is, 
vergewe ons dat ons ons 
medemense soveel skuld. 
Vergewe ons dat ons so diep in die 
skuld is by U, Here. 
 
Die wesenlike van hierdie skuld lê 
nie soseer in al die lelike en 
verkeerde goed wat ons ons 
medemens aangedoen het nie, dit 
lê nie in die eerste plek daarin dat 
ons ‘n klomp “Jy mag nie’s” 
verbreek het en so God se gebooie 
veronagsaam het nie. Ons skuld lê 
primêr daarin dat ons in gebreke 
gebly het om iets te doen. Dit lê in 
wat ons kan noem die sonde van 



 3
versuim. Wat is hierdie versuim? 
Die Here Jesus het dit vir ons so 
duidelik uitgespel toe Hy 
verduidelik het wat die grootste van 
die gebooie was: Jy moet liefhê – 
die Here jou God moet jy liefhê met 
jou hele hart, met jou hele 
verstand, met al jou krag – en jou 
naaste moet jy liefhê soos jouself. 
 
Hier lê die kern van ons skuld: Ons 
versuim om lief te hê. Ons versuim 
om God bo alles te stel. Ons 
versuim om die ander se nood raak 
te sien – en aan te spreek. Ons 
versuim om wonde te heel, pyn te 
stil, leed te verlig. Ons versuim om 
medelye te hê – letterlik om mede 
te ly, saam te ly met hulle wat ly. 
Die diepte van Jesus se lyding lê 
juis hierin: Hy het mee gely. Hy het 
ons pyn, ons smart, ons leed, ons 
smaad, ons vervloektheid op Hom 
geneem (Jes 53).  
 

2. Die grondslag van ons 
vergifnis 
Die grond, die basiese rede vir ons 
vergifnis lê in hierdie mede-lyde. 
Ons sal nooit kan opmaak, nooit 
kan betaal vir alles wat ons skuldig 
is nie. Ons kan alleen maar opsien 
na Jesus, ons mede-lyer aan die 
kruis, ons kan alleen maar tot God 
bid en vra dat Hy ons skuld sal 
wegneem. Hoe gebeur dit? God 
wis nie ons skuld uit nie. Skuld bly 
altyd in ‘n sekere sin iewers 
opgeteken. Nee, daardie skuld wat 
ten diepste tussen ons en God 
skeiding gebring het, neem Hy weg 
deur dit te verplaas, as’t ware oor 
te boek na ‘n ander rekening. Dit 
het gebeur toe Jesus Christus in sy 
medelyde in ons plek ons skuld op 
Hom geneem het. Toe Hy in ons 
plek getree het en ons skuld vir sy 
rekening aanvaar het. Want, sê 
Jesaja:  Oor ons oortredings is Hy 
deurboor, oor ons sondes is Hy 

verbrysel, die straf wat vir ons die 
vrede moes bring, was op Hom, 
deur Sý wonde het daar vir ons 
genesing gekom (53:6). 
 
Wanneer ons dit begryp, wanneer 
ons harte aangegryp word deur Sy 
kruisliefde vir ons, dan word ons 
as’t ware in Sy liefde ingetrek en 
maak sy liefde ook ons liefde 
wakker. Dan is die gevolg dat ons 
op ‘n nuwe manier na ons naaste 
sal kan kyk. Dat ons sal leer om 
die ander se lyding ons lyding te 
laat word.  
 
’n Bekende Latyns-Amerikaanse 
teoloog, Helder Camara wat in die 
vorige eeu bekendheid verwerf het 
vir sy optrede om armoede en 
verontregting teen te werk, het 
eenmaal gesê: “When I gave food 
to the poor, they were happy. They 
applauded me and called me a 
saint. But when I asked ‘Why are 



 4
they poor?’  they became angry 
and called me a communist”. Maar 
dit is juis deel van ons omgee: dat 
ons nie net sal streef om die lyding 
te verlig nie, maar ook sal vra na 
die oorsaak van lyding en dan 
hierdie oorsaak ook sal aanspreek. 
Anders loop ons gevaar dat ons 
gunste en gawes aan armes eintlik 
maar ‘n salfie vir ons skuldige 
gewetens word. 
 
3. Die gevolge van ons 
skuldvergifnis 
Iemand wat waarlik vergifnis ervaar 
en begryp, iemand wat besef wat 
dit beteken om sy of haar skuld 
weggeneem te hê, kyk anders na 
die wêreld en na sy of haar 
medemens. Dan besef ons wat 
God aan ons gedoen het deur ons 
skulde oor te skryf na Christus se 
rekening en dit so af te skryf. Dan 
ontdek ons wat dit beteken om uit 
genade kan leef – ‘n genadebesef 

wat meebring dat ons ook “ons 
skuldenaars vergewe”. 
 
Want die woorde soos ons ook 
vergewe die wat teen ons oortree 
moet nie verstaan word as grond of 
voorwaarde vir ons vergifnis deur 
God nie, maar as die gevolg 
daarvan. Alleen wanneer ons 
begryp wat God vir ons gedoen 
het, alleen wanneer ons begryp dat 
ons nie ons eie skuld kan afbetaal 
nie, maar dat Christus dit daarom 
op Hom geneem het, alleen dan 
kom ons by die punt dat ons ook dit 
waarin ander ons te kort gedoen 
het, kan afskryf en vergewe. 
Omdat ook daardie ander se skuld 
in finale instansie deur Christus 
gedra is. 
 
Die wonder van die Evangelie lê 
nie daarin dat dit ‘n resep vir 
vernuwing bied nie. Die antwoord 
vir die probleme van die mensdom 

lê nie daarin dat ons moet 
terugkeer na die “grondwet” wat die 
Tien Gebooie bied nie. Die 
Evangelie se krag lê daarin dat dit 
genees. Dat dit my hart genees, 
my nuut maak, my anders laat kyk 
na my medemens en na die 
wêreld. Dit maak dat ek die wêreld 
en die mense in die wêreld sien 
soos Jesus hulle sien. En hulle 
liefkry soos Hy hulle liefhet. 
 
Dit is wat gebeur wanneer ons 
hierdie bede bid Vergeef ons ons 
oortredinge soos ons ook die 
vergewe wat teen ons oortree.  
AMEN 
 
Vir voorbidding 
• Stilgebed: Dink aan 
iemand vir wie jy dit moeilik vind 
om te vergeef of teen wie daar in 
jou hart ‘n wrok leef. Bely dit voor 
Jesus en vra Hom om jou hart te 
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verander. Gaan sê dit agterna vir 
daardie een. 
• Ons bely voor die Here dat 
ons as gelowiges en as gemeente 
steeds so onvergewensgesind is.  
• Ons bely dat tweespalt en 
onenigheid ons as kerk 
uitmekaarskeur. 
• Ons bid dat die Here ons 
oë sal oopmaak vir die nood van 
ander teenoor wie ons ons liefde 
verskuldig is. 
• Ons bid vir hulle wat nie 
die vergifnis van God ken nie. Dat 
hulle ook die genesende krag van 
die Evangelie sal ervaar. 


