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14	  september	  2014,	  Mattheus	  18:21-‐35	  –	  Nicoiaikerk	  Utrecht	  	  
	  
Vergeven,	  waarom	  zou	  je?	  
Vergeven,	  waarom	  zou	  je?	  
Natuurlijk,	  we	  hebben	  het	  als	  brave	  christenmensen	  vaak	  gehoord,	  
van	  kinds	  af	  aan	  vaak,	  of	  zelf	  gezegd	  misschien	  wel,	  
“je	  moet	  kunnen	  vergeven”….	  
Maar	  waarom?	  
Ieder	  van	  ons	  wéét	  hoe	  is	  het	  om	  bezeerd	  te	  zijn,	  
om	  gekwetste	  gevoelen	  te	  hebben;	  
Die	  schreeuwen	  om	  genoegdoening.	  
En	  wie	  kent	  ook	  niet	  zelf	  –	  als	  je	  zelf	  zwaar	  fout	  geweest	  bent,	  en	  zulke	  kwetsuren	  hebt	  bezorgd	  –	  	  
hoe	  moeilijk	  he	  tis	  om	  ‘door	  het	  stof	  te	  gaan’.	  
En	  wat	  als	  we	  iets	  een	  ‘onvergeeflijke	  fout’	  noemen:	  
moeten	  we	  die	  last	  dan	  voortaan	  altijd	  meedragen?	  
	  
En	  dan	  ploft	  vanmorgen	  zo	  dat	  evangelie	  er	  midden	  in:	  een	  verhaal	  over	  vergeving.	  
Vergeven,	  waarom	  zou	  je?	  
En	  hoever	  moet	  je	  daarin	  dan	  gaan?	  vraagt	  Petrus,	  ook	  een	  beetje	  namens	  ons.	  
Vergeven,	  het	  zit	  niet	  echt	  ‘in	  ons	  systeem’.	  
	  
Wij	  zijn	  toch	  meer	  van	  de	  vergelding,	  de	  ‘terugbetaling	  met	  gelijke	  munt’.	  
wij	  willen	  ‘terugpakken’	  als	  ons	  onrecht	  aangedaan	  is,	  
genoegdoening,	  wraak	  ook,	  	  als	  behoefte	  om	  ons	  gekwetste	  gevoel	  recht	  te	  doen.	  
En	  vergeving,	  verzoening?	  	  
Wel,	  dan	  moet	  de	  ander	  eerste	  wel	  flink	  op	  de	  knieën,	  door	  het	  stof.	  
	  
De	  gelijkenis:	  scene	  2	  
Jezus	  geeft,	  zoals	  zo	  vaak,	  zijn	  onderwijs	  weer	  eens	  in	  verhaalvorm.	  
En	  hij	  schildert	  twee	  scenes.	  Zonder	  pauze.	  
Maar	  laten	  we	  die	  film	  eens	  achterstevoren	  draaien!	  
Stel	  nu	  eens,	  dat	  we	  alleen	  de	  tweede	  scene	  zouden	  kennen:	  
twee	  mensen	  –	  twee	  collega’s	  zelfs	  -‐	  	  komen	  elkaar	  tegen,	  
de	  één	  staat	  bij	  de	  ander	  in	  het	  krijt.	  
Weliswaar	  maar	  een	  paar	  tientjes,	  maar	  toch…	  
De	  eerste	  wil	  zijn	  geld	  terug,	  maar	  de	  ander	  heeft	  het	  gewoonweg	  niet.	  
Dus	  pakt	  hij	  hem	  heel	  stevig	  aan,	  zet	  hem	  het	  mes	  op	  de	  keel.	  
Elke	  smeekbede	  om	  compassie,	  om	  medelijden,	  is	  tevergeefs.	  
Maar	  van	  een	  kikker	  kun	  je	  geen	  veren	  plukken,	  
dus	  wordt	  het	  beslaglegging,	  zelfs	  de	  cel.	  
Ja,	  schulden	  moeten	  vereffend,	  gesaneerd	  desnoods,	  
dat	  is	  toch	  ‘recht’?	  
Op	  zulke	  principes	  berust	  toch	  heel	  onze	  ‘rechtsstaat’?	  	  	  	  
	  
Scene	  2	  
Maar	  als	  we	  dan	  wel	  	  ook	  het	  eerste	  deel	  erbij	  vertellen:	  
dan	  valt	  op	  dat	  dat	  een	  vrijwel	  identieke	  scene	  is.	  
Alleen	  een	  andere	  locatie:	  het	  koninklijk	  paleis.	  
En	  een	  andere	  rolverdeling.	  	  
Die	  man	  die	  buiten	  op	  zijn	  recht	  staat,	  	  
blijkt	  hier	  zelf	  een	  behoorlijk	  forse	  schuld	  te	  hebben.	  
ook	  hij	  moet	  betalen:	  schulden	  moeten	  vereffend.	  Dat	  is	  recht.	  
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Maar	  hij	  kan	  het	  niet,	  heeft	  het	  niet,	  
maar	  de	  koning	  wil	  genoegdoening.	  Arresteren	  dus	  die	  man!	  
En	  heel	  zijn	  bestaan,	  vrouwen,	  kinderen	  –	  huis	  en	  toekomst	  dus,	  
worden	  als	  een	  vloerkleed	  onder	  hem	  weggetrokken.	  	  	  
Als	  een	  smekeling	  valt	  de	  man	  dan	  op	  zijn	  knieën:	  
wees	  lankmoedig	  over	  mij	  en	  alles	  zal	  ik	  u	  teruggeven!	  
Heb	  geduld	  met	  mij….	  
Exact	  dezelfde	  zin,	  die	  we	  in	  die	  tweede	  scene	  ook	  hoorden.	  
Toen	  niet	  uit	  zijn	  mond,	  maar	  tot	  hem	  gericht.	  
	  
Erbarmen	  
Deze	  koning	  –	  lazen	  we	  -‐	  krijgt	  medelijden.	  	  
Dat	  is	  wel	  erg	  slap	  vertaald:	  Er	  staat	  letterlijk	  zijn	  ingewanden	  scheurden.	  
Datzelfde	  wordt	  van	  Jezus	  gezegd,	  als	  hij	  de	  mensen	  ziet	  	  ronddolen	  ‘als	  schapen	  zonder	  herder’.	  
Dan	  wordt	  hij	  ‘met	  ontferming	  bewogen’	  leerden	  we	  vroeger.	  
Het	  is	  een	  vreemde	  uitdrukking,	  die	  eigenlijk	  alleen	  in	  het	  Oude	  Testament	  voorkomt,	  
en	  daar	  met	  name	  van	  God	  wordt	  gezegd:	  
‘zijn	  maag	  draait	  hem	  om,	  hij	  wordt	  beroerd,	  geroerd’.	  
Het	  is	  dus	  ontferming,	  erbarmen,	  die	  leidt	  tot	  geduld,	  tot	  lankmoedigheid.	  
Dat	  is	  een	  eigenschap,	  een	  kwaliteit	  van	  deze	  koning.	  
Een	  kwaliteit	  van	  God	  zelf,	  weten	  wij.	  
Zo	  heeft	  hij	  zichzelf	  laten	  kennen	  aan	  Mozes.	  
	  
Daarom	  zingen	  wij	  ook	  nog	  altijd:	  	  
	   Loof	  de	  koning,	  heel	  mijn	  wezen,	  
	   gij	  bestaat	  in	  zijn	  geduld,	  
	   want	  uw	  leven	  is	  genezen	  
	   en	  vergeven	  is	  uw	  schuld.	  
	  
Twee	  scenes	  naast	  elkaar,	  twee	  ‘plaatjes’.	  Zoek	  de	  overeenkomsten	  en	  verschillen!	  
De	  situatie	  is	  identiek,	  én	  de	  vraag	  om	  uitstel	  is	  identiek.	  
Het	  is	  te	  simpel	  om	  die	  man,	  die	  zijn	  collega	  tot	  betalen	  dwingt,	  
-‐	  ondanks	  diens	  smeken	  om	  geduld	  -‐	  	  tot	  de	  slechterik	  uit	  te	  roepen.	  
Doet	  hij	  heel	  anders	  dan	  ieder	  van	  ons	  zou	  doen,	  die	  meent	  in	  zijn	  recht	  te	  staan?	  
Hij	  is	  niet	  bijzonder.	  
Bijzonder	  is	  de	  koning,	  die	  ‘er	  beroerd	  van	  wordt’.	  
En	  dat	  is	  hier	  het	  grote	  verschil:	  
in	  dat	  koninklijk	  paleis	  daar	  weegt	  barmhartigheid	  het	  zwaarst,	  
en	  buiten	  op	  de	  stoep,	  in	  het	  gewone	  leven	  teruggekeerd,	  daar	  weegt	  het	  recht	  het	  zwaarst.	  
Alleen,	  het	  is	  hier	  wel	  een	  dezelfde	  man,	  die	  van	  beide	  walletjes	  snoept.	  
Barmhartigheid	  als	  het	  hém	  uitkomt,	  en	  recht	  als	  dát	  hem	  uitkomt.	  
	  
Het	  goddelijk	  beleid	  
Jezus	  vertelt	  dit	  verhaal	  als	  antwoord	  op	  een	  vraag	  van	  Petrus.	  
Die	  heeft	  in	  de	  klas	  van	  de	  rabbi	  zijn	  vinger	  opgestoken.	  
En	  zoals	  zo	  vaak,	  zoals	  gebruikelijk	  in	  het	  rabbinale	  onderwijssysteem,	  
wordt	  er	  niet	  abstract	  getheoretiseerd	  of	  gefilosofeerd.	  
Nee,	  er	  wordt	  een	  verhaal	  verteld,	  dat	  uit	  het	  leven	  gegrepen	  kan	  zijn.	  
Herkenbaar.	  	  En	  het	  stemt	  ook	  direct	  tot	  nadenken,	  
voert	  zelfs	  meteen	  tot	  de	  vraag:	  wat	  	  zou	  ik	  zelf	  doen?	  	  
	  
Het	  koninkrijk	  der	  hemelen	  is	  te	  vergelijken	  met…	  	  
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Anders	  gezegd:	  daar,	  waar	  God	  koning	  is,	  
waar	  alleen	  zijn	  beleid	  de	  dienst	  uitmaakt,	  wordt	  uitgevoerd,	  
daar	  ziet	  het	  er	  als	  volgt	  uit:…een	  mens,	  een	  koning	  die	  de	  wilde	  afrekenen….	  
En	  dat	  goddelijk	  beleid	  blijkt	  pure	  ontferming,	  barmhartigheid	  te	  zijn!	  
	  
	   De	  aarde	  is	  vervuld	  
	   van	  goedertierenheid,	  
	   van	  goddelijk	  beleid	  
	   en	  goddelijk	  geduld….	  
	  
Tot	  hoever	  moet	  ik	  gaan,	  vraagt	  Petrus.	  
Hoe	  vaak	  moet	  ik	  blijven	  vergeven,	  als	  ‘mijn	  broeder’	  
-‐	  iemand	  uit	  dezelfde	  gemeenschap	  dus!	  –	  mij	  onrecht	  blijft	  doen.	  
Waar	  komt	  zijn	  vraag	  vandaan?	  Waarom	  vraagt	  hij	  dat?	  
	  Jezus	  heeft	  kort	  tevoren	  benadrukt	  
dat	  alle	  terechtwijzingen,	  alle	  kritiek	  op	  elkaar	  binnen	  de	  gemeenschap	  
maar	  één	  doel	  kan	  hebben:	  het	  behoud	  van	  de	  ander.	  Nooit	  de	  uitstoting.	  
En	  daarmee	  geeft	  hij	  de	  geest	  weer	  van	  al	  die	  reinheidswetten	  uit	  de	  Thora.	  
Elke	  vorm	  van	  reiniging’,	  van	  ‘zuivering’	  moet	  mens	  én	  gemeenschap	  helen.	  
Het	  behoud	  van	  de	  gemeenschap,	  en	  de	  redding	  van	  elk	  mens	  is	  daarvan	  hét	  doel.	  
Echte	  kritiek	  kan	  daarom	  alleen	  vanuit	  de	  omarming	  geboren	  worden.	  
Want	  je	  zoekt	  naar	  dat	  van	  God	  gewilde	  samenleven.	  
En	  dan	  blijft	  Petrus	  bij	  de	  les:	  hoe	  lang	  houden	  we	  dat	  vol?	  
Als	  iemand	  onverbeterlijk	  is?	  	  Gelden	  uw	  woorden	  ook	  zulke	  recidivisten,	  rabbi?	  
Er	  zijn	  toch	  ook	  ‘onvergeeflijke’	  zaken?	  
	  
Wat	  is	  vergeving?	  
Zo’n	  vraag	  ontstaat	  niet	  zomaar.	  
Net	  als	  wij,	  heeft	  ook	  Petrus	  van	  jongs	  af	  aan	  
dat	  woord	  ‘vergeving’	  	  regelmatig	  voorbij	  horen	  komen	  in	  de	  verhalen	  van	  de	  Schrift,	  
heeft	  	  hij	  het	  dagelijks	  gebeden	  op	  de	  adem	  van	  de	  Psalmen.	  
Vergeven	  is:	  niet	  toerekenen.	  
Een	  jurist	  (nota	  bene!)	  heeft	  vergeving	  wel	  eens	  genoemd:	  	  
‘de	  meest	  scheppende	  daad	  die	  er	  bestaat.’	  
Misschien	  herinnert	  u	  zich	  nog	  in	  het	  nieuwe	  Zuid-‐Afrika	  die	  indrukwekkende	  zittingen	  	  
van	  de	  Commissie	  voor	  Waarheid	  en	  Verzoening,	  onder	  leiding	  van	  (bisschop)	  Desmond	  Tutu.	  
Er	  zou	  voor	  een	  veelkleurig	  Zuid	  Afrika	  geen	  toekomst	  mogelijk	  zijn	  
wanneer	  niet	  daders	  en	  slachtoffers	  van	  de	  apartheid	  elkaar	  hadden	  aangehoord,	  	  
in	  de	  ogen	  hadden	  gekeken,	  zich	  hadden	  uitgesproken	  	  
en	  –	  voor	  wie	  dat	  kon	  –	  vergiffenis	  hadden	  geschonken.	  	  
Vergeving	  als	  de	  meest	  scheppende	  daad	  die	  er	  bestaat.	  
	  
Maar	  ook	  een	  echtpaar,	  dat	  hun	  gezamenlijke	  weg	  moet	  opbreken.	  
Niet	  zelden	  met	  boosheid,	  verdriet,	  woede,	  wrok.	  
Als	  het	  daarbij	  blijft	  maken	  beide	  partners	  voor	  zichzelf	  en	  elkaar	  
een	  nieuwe	  toekomst	  goeddeels	  onbegaanbaar.	  	  
Er	  moet	  ergens,	  ooit	  een	  ‘scheppende	  daad’	  verricht	  worden.	  	  
Nieuwe	  leefruimte	  gegund	  en	  geschonken.	  
	  
Tot	  hoever?	  
Petrus	  is	  al	  een	  eind	  op	  weg:	  
ik	  wil	  het	  wel,	  ik	  doe	  het	  ook,	  maar	  tot	  hoever	  moet	  ik	  gaan?	  
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Met	  zijn	  ‘zevenmaal’	  gaat	  hij	  al	  oneindig	  ver.	  Dan	  is	  de	  royale	  maat	  toch	  wel	  vol.	  
Maar	  Jezus	  antwoordt	  met	  een	  zinspeling	  op	  een	  bijbels	  verhaal,	  uit	  Genesis	  4:	  
de	  achterkleinzoon	  van	  Kain	  daar	  is	  Lamech;	  
die	  zingt	  het	  bekende	  liedje	  (als	  een	  macho	  tegen	  zijn	  vrouwen):	  
	  
	   Wie	  mij	  verwondt,	  die	  sla	  ik	  dood,	  
	   zelfs	  wie	  maar	  een	  striem	  toebrengt….	  
	   Kain	  wordt	  zevenmaal	  gewroken,	  Lamech	  zevenenzeventig	  maal!	  	  
	   	  
De	  toonzetting	  van	  de	  escalatie:	  altijd	  zorgen	  dat	  je	  harder	  terugslaat!	  
Waarop	  de	  andere	  er	  op	  zijn	  beurt	  nog	  weer	  een	  schepje	  boven	  op	  wil	  doen.	  
Onze	  dagelijkse	  krant	  staat	  er	  vol	  van.	  
Lamech’s	  wraakbehoefte	  	  is	  onbegrensd,	  
het	  getal	  van	  de	  volheid,	  de	  week,	  opgeteld	  bij	  het	  getal	  van	  alle	  volken	  op	  aarde.	  
Oftewel:	  zo	  ver	  de	  tijd	  reikt,	  zo	  wijds	  de	  wereld	  strekt.	  
Onbegrensd,	  ongelimiteerd	  dus.	  
Zo	  ontdoet	  Jezus,	  op	  zijn	  beurt,	  de	  vergeving	  van	  zijn	  grenzen.	  	  
	  
Hoe	  royaal	  Petrus	  ook	  denkt,	  hij	  zoekt	  toch	  naar	  een	  grens,	  een	  limiet.	  
Hij	  blijft	  denken	  vanuit	  zijn	  eigen	  mogelijkheden,	  
die	  hij	  al	  zover	  mogelijk	  heeft	  opgerekt.	  
Het	  is	  en	  blijft	  iets	  dat	  wij	  	  ‘op	  moeten	  kunnen	  brengen’.	  
	  
Maar	  zo	  rekent	  Jezus	  niet!	  
En	  daarom	  vertelt	  hij	  zijn	  verhaal,	  om	  de	  vraag	  te	  laten	  klinken:	  waar	  leef	  jij	  zelf	  van?	  
Leef	  jij	  zelf	  niet	  van	  een	  grenzeloze	  barmhartigheid?	  
Van	  een	  geweldig	  groot	  goddelijk	  geduld?	  
Je	  doet	  niet	  anders	  dan	  de	  ander	  laten	  delen	  in	  wat	  jij	  zelf	  ‘geniet’.	  
	  
Tweeëenheid	  
Jezus	  is	  klip	  en	  klaar:	  
wie	  geen	  vergeving	  kan	  schenken,	  verspeelt	  ook	  het	  recht	  er	  zelf	  van	  te	  leven.	  
Dat	  wordt	  nog	  eens	  onderstreept	  door	  die	  bede	  uit	  het	  Onze	  Vader:	  
‘vergeef	  ons	  onze	  schuld,	  zoals	  wij	  anderen	  hun	  schuld	  vergeven	  hebben’.	  
Merkwaardig,	  maar	  terecht	  in	  de	  Nieuwe	  Vertaling:	  vergeven	  hebben.	  
Wij	  komen	  pas	  bij	  God	  met	  onze	  vraag,	  
als	  we	  de	  vraag	  van	  anderen	  aan	  ons	  hebben	  beantwoord:	  
kun	  jij,	  wil	  jij	  mij	  vergeven?	  
Zoals	  Jezus	  het	  op	  een	  andere	  plaats	  zegt:	  
‘als	  je	  naar	  het	  altaar	  gaat,	  en	  je	  bedenkt	  onderweg	  dat	  je	  iets	  tegen	  je	  broeder	  hebt	  
ga	  dan	  éérst	  terug	  naar	  je	  broeder’	  en	  verzoen	  je	  met	  hem.’	  
God	  kan	  wachten.	  Die	  heeft	  immers	  zo’n	  groot	  geduld.	  
Wij	  mensen	  niet….	  
	  
Avondmaal	  
Vandaag	  is	  dit	  verhaal	  gekoppeld	  aan	  de	  viering	  van	  de	  Maaltijd	  van	  de	  Heer.	  
Daar	  wordt	  ons	  met	  brood	  en	  wijn	  uit	  de	  doeken	  gedaan	  
hier	  iemand	  zich	  volledig	  heeft	  weggeschonken	  
om	  maar	  te	  zorgen	  dat	  er	  een	  gezamenlijke	  toekomst	  voor	  God	  en	  mensen	  zou	  zijn.	  
‘Hij	  heeft	  ons	  met	  God	  verzoend’	  noemt	  Paulus	  dat.	  
Wij	  leven	  van	  vergeving,	  ons	  is	  een	  nieuw	  bestaan	  geschonken.	  
Niet	  minder	  dan	  dat	  delen	  wij	  met	  elkaar.	  
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Vergeven,	  het	  wordt	  er	  niet	  gemakkelijk	  van.	  
Hoe	  ver	  moet	  je	  gaan?	  
Hoe	  blijf	  je	  jezelf	  koesteren	  in	  je	  eigen	  gekwetste	  gevoelens?	  
Waarom	  zou	  je	  zelf	  aan	  ander	  om	  vergeving	  vragen?	  
Ook	  misschien	  omdat	  je	  toekomt	  ziet?	  
Hoe	  ver	  moet	  je	  gaan….	  
Maar	  dit	  verhaal	  blijft	  ons	  in	  elk	  geval	  hardnekkig	  met	  de	  vraag	  achtervolgen:	  
waar	  leef	  jij	  zelf	  van?	  	  


