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In die Evangelie volgens Matthéüs, word die Evangelielesing wat vir vandag 
voorgeskryf is, voorafgegaan deur 'n gedeelte waar Petrus Jesus vra hoeveel keer 
ons mekaar moet vergewe. Petrus vra of sewe keer genoeg is en Jesus sê nee, tot    
sewentig maal sewe. En dan vertel Hy die gelykenis van die onbarmhartige 
skuldeiser. 
 
Beteken hierdie lering van Jesus dan dat ons almal onder alle omstandighede moet 
vergewe? Dit is darem baie onwaarskynlik. As dit so sou wees, sou ons totaal 
uitgelewer gewees het aan gewetenloses en uitbuiters. Mense sê soms so maklik en 
gou dat ons moet vergewe, soms wanneer ons nog geen rede tot vergifnis gehad het 
nie en dan probeer hulle ons skuldig laat voel omdat ons so onchristelik is. Wanneer 
'n mens egter gaan kyk na wat werklik in hierdie gelykenis gebeur, val dit jou dadelik 
op dat die koning sy skuldenaar vergewe en kwytskeld eers na die man om genade 
gevra het. Ons word ook geleer dat God ons keer op keer sal vergewe vir wat ons 
verkeerd doen, maar die voorwaarde is dat ons diepe berou moet betoon vir ons 
sondige dade of gedagtes. Sonder berou is daar geen vergifnis nie. En dit is ook die 
geval in ons verhoudings met mekaar. As iemand berou toon vir kwaad wat hulle ons 
aangedoen het, is ons verplig om hulle te vergewe. As ons hulle nie kan vergewe 
nie, hoe kan ons verwag dat God ons moet vergewe? Wat ander aan ons doen, is 
onvergelyklik minder as wat ons teenoor God doen. Nie een van ons leef naastenby 
getrou aan ons roeping as mens nie.   Ons lewe in 'n groot mate vir onsself volgens 
ons eie soms baie oppervlakkige neigings en wil, sonder enige inagneming van die 
groter plan wat God met ons het. Met God het ons die paradys. Sonder God is dit 
hel. Tog is ons so dikwels so swak en so dom en so oningelig en so uit voeling met 
die werklikheid en so uitgelewer aan die mag van die media en die advertensiewese, 
wat so dikwels deur Satan uitgebuit word, dat ons dinge doen en lewens lei wat nie 
naastenby die lewens is wat ons sou kon lei nie; lewens baie ver van God verwyder. 
God het ons vir Homself gemaak. Hy het ons gemaak om gelukkig te wees by Hom. 
As ons nie volgens Sy wil leef nie, kan ons nie gelukkig wees nie, al dink ons ook dat 
ons geluk elders geleë is. En wanneer ons tot hierdie besef kom dat ons ver weg van 



God weggedwaal het, en na Hom wil terugkeer, kom Hy ons tegemoet, soos wat Hy 
met die Verlore Seun gedoen het; met vreugde en oneindige liefde. Dit is nie Hy wat 
kies om ons die rug toe te keer nie; dit is keer op keer ons wat kies om Hom die rug 
toe te keer. Hy is altyd daar. Hy is altyd getrou. Hy vergewe altyd ons sondes as ons 
dit wil hê. Wat 'n mens in vandag se evangelieverhaal opval, is dat die 
onbarmhartige skuldeiser duidelik geen ware berou gehad het nie. Sy sogenaamde 
berou was in 'n  groot mate bloot uit vrees vir wat die koning aan hom sou doen. 
Ware berou loop uit op dankbaarheid en liefde, en liefde beteken onder andere 
medelye met en begrip van ander, iets waarvan die onbarmhartige skuldeiser 
duidelik maar min weet. En dit is wat hierdie gelykenis vir ons so duidelik sê; berou is 
nie 'n kwessie van jammer wees uit vrees vir straf nie; berou is 'n ding wat spruit uit 
'n diepe besef van die werklikheid van ons swakhede en sondes en 
tekortkominge. Berou het niks te make met vrees vir straf nie; dit is veel meer 'n 
besef van hoe ons eintlik ontrou aan onsself en ons roeping was.  En dit is hierdie 
besef van hoe swak ons is en hoe ver ons tekort skiet, wat lei tot die soort 
nederigheid om ook ander te kan vergewe. En dit is hierdie ware berou wat ons al 
hoe nader na God trek. 'n Joodse rabbi het eenkeer gesê dat ons ons sou kon 
voorstel dat ons met 'n tou aan God verbind is. Elke keer as ons sondig, sny ons die 
tou af. En elke keer as ons berou het, knoop God weer die tou vas. So word die tou 
al korter en korter, totdat ons uiteindelik totaal aan God gebind is.Laat ons mekaar  
leer vergewe soos wat God ons vergewe - keer op keer en volledig. Laat ons dinge 
met mekaar uitpraat en kyk of ons, indien daar rede voor is, die ander persoon om 
vergifnis moet vra. En as iemand ons om vergifnis vra, laat ons kyk of ons nie 
daardie vergifnis kan gee nie. Jesus gee ons die opdrag om dit 70 maal 7 keer te 
doen. As Hy ons keer op keer kan vergewe, kan ons ook, met Sy genade, mekaar 
keer op keer vergewe. 
 
Vr. Zacharias 

	
		
	
	
	
	


