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18 oktober 2020

De ander vergeven,  
omdat God jou vergeeft

Matteüs 18:21-35
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Thema: Vergeven

Doel
De kinderen ontdekken dat God ons onze zonden vergeeft. Hij vraagt daarom dat wij anderen ook vergeven.

Toelichting
Jezus wil in deze gelijkenis laten zien dat God ons alles wil vergeven, hoe groot onze schuld naar Hem ook is, Door de 
Verlosser scheldt Hij die kwijt. Dat betekent dat onze zonde niet meer bestaat; dat God er niet meer op terugkomt. Omdat 
Gods liefde door Jezus de Verlosser voor ons zo groot is, moeten wij bereid zijn de schuld van anderen naar ons kwijt te 
schelden.

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Vergeven is wegdoen
Richtlijnen: Vertel de jongste kinderen gewoon de gelijkenis. De Koning is God die al onze verkeerde dingen wil wegdoen. 
Hij denkt er niet meer aan. En wij hoeven er dus ook niet meer bezorgd om te zijn. We mogen opnieuw beginnen en het 
beter doen. God vergeeft ons onze fouten… maar ook andere mensen hun zonden. Samen mogen we verlost verdergaan.

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: God vergeeft en dus vergeven wij
Richtlijnen: Vertel de kinderen dat het fijn is dat God je jouw schuld vergeeft. Als je eerlijk bent, zie je hoe vaak jij iets ver-
keerd doet naar Hem. Al die fouten neemt God weg en komt er niet meer op terug. Als dat niet zo was, dan bleef je er altijd 
mee zitten. God geeft ons en de andere mensen in zijn liefde steeds een nieuwe kans.
Maar Hij vindt het wel belangrijk dat wij andere mensen ook vergeven wat zij ons hebben aangedaan. Dat is best moeilijk. 
Kijk maar naar die dienaar. 
Waarom is het zo moeilijk het verkeerde gedrag van anderen naar ons toe te vergeten, uit onze gedachten weg te doen en 
het weer goed te maken?

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Vergeven … en vergeten
Richtlijnen: Kennen de jongeren de uitdrukking ‘Vergeven, maar niet vergeten’. Zo werkt het vaak. We willen anderen wel 
een nieuwe kans geven na een misstap, maar als het weer misgaat denken we: zie je wel… je kon het verwachten. Eens 
een dief, altijd een dief.
We lezen in de gelijkenis dat God inderdaad vergeet wat Hij ons heeft vergeven. De zonde bestaat niet meer voor Hem; die 
is weg. Waarom vinden wij het zo moeilijk hetzelfde te doen met  een vaak veel kleinere schuld?
Maak de jongeren duidelijk dat niet alleen het krijgen van vergeving van God, maar ook het schenken van vergeving aan 
een ander opluchting geeft. Als je het probleem met de ander hebt besproken en opgelost, kun je weer verder. Mensen 
horen het samen goed te hebben. Dat is Gods ideaal. In je klas, bij jou thuis, op de sportclub. Het leven wordt veel mooier, 
christelijker, als wij het verkeerde echt kunnen vergeven en vergeten.

Extra Bijbelgedeelte: Psalm 103:1-13
(Een lied over God die ons onze schuld radicaal vergeeft)

Auteur: DW
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Achtergrondinformatie

Bij het Bijbelgedeelte
In het voorafgaande gedeelte komen de leerlingen bij Jezus met de vraag wie de grootste in het Koninkrijk van de hemel is. 
Jezus reageert daarop door te wijzen op het jezelf vernederen (:4) en door te wijzen op het dienen.  Daarbij moet je je best 
doen om een broeder/zuster te behouden (:15-18). In Gods Koninkrijk komt het aan op liefde en nederigheid. Petrus haakt 
daar dan op in met de concrete vraag naar het schenken van vergeving. Hoe vaak moet ik mijn broer of zus vergeven? In 
deze woorden klinkt een restrictie door. Petrus heeft het idee dat er een grens aan zit. Royaal spreekt hij over zeven keer, 
maar dan is de grens wel bereikt. Het woordje ‘moet’ klinkt niet bepaald  enthousiast.  Nu kunnen er inderdaad situaties zijn 
waarin vergeving schenken heel moeilijk kan zijn. Wat als die ander zijn schuld niet inziet of niet in wil zien? In Jezus’ eer-
ste reactie (:22) lees je overigens niet over het vereiste van schulderkenning. Nu is het belangrijk om helder te hebben wat 
vergeving is. Kort en bondig zou je kunnen zeggen: als je iemand vergeeft, dan reken je de ander de schuld die ontstaan 
is niet meer toe. Daardoor staat er niet meer iets tussen twee partijen in. Er is weer contact, er is weer een relatie mogelijk. 
Dit is bevrijdend voor degene die vergeving ontvangt, maar ook voor degene die vergeving schenkt. Als je namelijk niet 
vergeeft kan het gevaar bestaan dat je vast komt te zitten in wrok, verbittering en zelfs haat.  Dan ben je dus als slachtof-
fer eigenlijk twee keer slachtoffer. Om de inhoud, het belang van vergeving duidelijk te maken vertelt Jezus een gelijkenis. 
Hierin komt duidelijk naar voren dat het ontvangen van vergeving behoort door te werken in je omgang met de ander, in 
deze concrete situatie met degene die jou iets schuldig is. Treffend beschrijft Jezus hier de ontferming , het medelijden van 
de Here God. Er blijkt echter ook een ernstige keerzijde te zijn: iemand die zelf niet ontfermend is, niet vergeeft, verspeelt 
de gekregen genade en draagt daardoor opnieuw zijn eigen schuld.
 
Vers voor vers
Vs. 21v Naar zijn eigen beleving, zo schat ik in, doet Petrus hier een royaal voorstel.  De rabbijnse traditie bijvoorbeeld 

spreekt slechts over maximaal drie keer vergeven. Of Jezus hier nu zegt 77 keer of dat Hij 490 keer bedoelt maakt 
niet zoveel uit. Duidelijk wordt dat het gaat om het veel vaker vergeven dan waartoe de mens vanuit zichzelf maxi-
maal toe bereid is. Het vergeven van je broer of zus moet gebeuren uit liefde en niet binnen de grenzen van een 
bepaald systeem. 

Vs. 23  In het Koninkrijk van de hemel gaat het er anders aan toe dan Petrus en de andere leerlingen denken. De manier 
waarop Petrus zijn vraag stelt is ook veelzeggend: ‘hoe vaak moet ik vergeving schenken’   en niet ‘hoe vaak moet 
een ander mij vergeven.’  Mooi hoe de grondtekst aangeeft dat de koning (hiermee wordt uiteraard de Here God 
bedoeld) van het Koninkrijk een menselijke koning is. Bij Hem wordt een mens echt mens. 

Vs. 24v De slaaf die aan het begin bij de koning wordt gebracht heeft een enorme schuld. Omgerekend gaat het om een 
bedrag waarmee 300.000 arbeiders een jaarloon kunnen krijgen.  Hij kan dit bedrag onmogelijk betalen. Daarom 
worden hij en zijn gezin verkocht. De opbrengst is bij lange na niet genoeg. Het gaat dus niet om een financiële 
schadeloosstelling, maar het laat zien dat de slaaf terecht verkocht wordt. 

Vs. 26v Zo op het eerste gezicht lijkt het voorstel van de slaaf niet reëel. Hoe zou hij het ooit terug kunnen betalen? Is het 
niet een hopeloze situatie? Omdat er in vers 27 gesproken wordt over een lening krijg je de indruk dat het voorstel 
van de slaaf, waardoor de schuld was omgezet in een lening, wel door de koning serieus is overgenomen. Waar 
het in ieder geval om gaat, is de houding van de koning: hij krijgt medelijden en scheldt de lening kwijt. Welke 
koning zou dat ooit doen? Inderdaad: de Koning.

Vs., 28vv Het verhaal lijkt zo een mooi einde te hebben, maar helaas. Het loopt anders. De slaaf die begenadigd is, vrij is 
van schuld, komt zelf een schuldenaar tegen. Het bedrag stelt in vergelijking niets voor: het is maar een miljoenste 
deel! Jezus zet hier duidelijk de uitersten neer. De reactie van de collega slaaf is precies dezelfde als in vers 26. 
Maar, hier is geen medelijden: de volledige schuld moet betaald worden. Terwijl het een collegiale verhouding is 
en niet een van koning en onderdaan. 

vs. 31vv De reactie van de andere collega’s is heel begrijpelijk. Het zit hen zo hoog zodat ze er mee naar de koning zelf 
gaan. De koning is woest (mogelijk ook verdrietig). Dit keer is er geen medelijden omdat de slaaf zelf ook geen 
medelijden heeft getoond. Hij wordt weer zelf verantwoordelijk voor zijn schuld. Het terugbetalen van zo’n enorm 
bedrag is een onmogelijke zaak. Hij zal er aan te gronde gaan.

Vs. 35  In dit vers volgt de ernstige (!) toepassing.  Die geldt niet alleen voor Petrus als vraagsteller, maar voor alle leer-
lingen.  Het ‘van harte’ laat zien vanuit welke houding we opgeroepen worden de broer of zus te vergeven. Het 
is dus niet een moeten. Jezus laat zien dat de grootste in Gods Rijk (:1) iemand is die begenadigd is, van wie de 
schuld door God zelf vanuit zijn ontferming vergeven is. Wie dat weet en daar uit leeft, zal ook de schuldige broer, 
zus van harte vergeven. Met andere woorden: weet wie je als christen bent!

Vragen
• Heb je weleens een situatie meegemaakt waarin het moeilijk was om te vergeven? Hoe ben je daar toen mee omgegaan? 
• Hoe is het voor jou om vergeving te ontvangen? Kun je dat? 

Auteur: HdJ
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Liederen

Psalm 103:1- 5
Lied 796      (=Gezang 404 LvdK)
Lied 103c      (= Gezang 460 LvdK)
Lied 103e
Onze Vader       Hemelhoog 547
Tot  zeven maal zeventig maal     Hemelhoog 94
‘k Heb  Jezus nodig        Hemelhoog 299
Lees je Bijbel, bid elke dag     Hemelhoog 382
Meer en meer       Hemelhoog 384
Laat zo je licht maar schijnen     Hemelhoog 685
Van A tot Z       Hemelhoog 621

Auteur: PZ
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Vergeven is wegdoen

Inleiding
Van dit verhaal is een schetsbordverhaal gemaakt. 
Dit is tekenen of schilderen terwijl je vertelt.
Dit kan heel eenvoudig aan de hand van de volgende 
aanwijzingen.
De kinderen vinden het prachtig!
Natuurlijk kunt u het ook gewoon vertellen.

Benodigdheden:
Een stuk behangpapier, verschillende kleuren waterverf 
uit een tubetje/fles, penselen.
óf een tekenbord en verschillende kleuren krijtjes.

Van te voren een gedeelte van de tekening maken (zie 
voorbeeld 1)
Op voorbeeld 2 zie je wat je er bij tekent terwijl je vertelt; 
dit wordt in het verhaal aangegeven met de cursief ge-
drukte gedeelten tussen haakjes.
Je kunt zelf kijken welke kleuren je gebruikt. Zorg dat 
alles van te voren klaar ligt, dat je er goed bij kan en de 
kinderen het goed kunnen zien.
Sta er niet voor als je tekent, maar probeer wat aan de 
zijkant te staan.
De tekeningen zijn eenvoudig, het is immers een schets-
bord verhaal.
Let erop dat je éérst het stukje erbij tekent en dán pas 
vertelt wat het is.
Vaak reageren de kinderen er al op als ze zien wat het 
wordt.
Je krijgt dan leuke interactie. 

Het woord ‘vergeven’ is gemaakt van zgn. ‘ladderletters’.
Van te voren schilder/teken je een gele balk met daarin, 
met rode verf/krijt, de lijnen van de vakken. De ladderlet-
ters maak je tijdens het verhaal af met rode verf/krijt.
Eventueel kun je met dunne potloodlijntjes van te voren 
aangeven waar de strepen van de letters moeten komen.

Gebruik 4 verschillende kleuren voor de personen uit dit 
verhaal.
Eén voor: de koning, de man, de knecht, de andere 
mensen.
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Bijbelverhaal
Jezus is samen met zijn vrienden. Ze praten met elkaar.
Petrus, een van zijn vrienden vraagt: ‘Heer, als iemand 
anders mij slecht behandelt, dan moet ik hem vergeven. 
Maar hoe vaak dan? Wel zeven keer?’
‘Nee’, zegt Jezus, ‘Geen zeven keer, maar 70 maal zeven 
keer.’
Petrus denkt eens na. 70x7=490 keer. Dat is wel heel 
vaak! Hij begrijpt het niet zo goed.
‘Luister’, zegt Jezus, ‘Ik ga jullie een verhaal vertellen’.

A
Er was eens een (teken de koning) koning.
Hij had aan verschillende mensen geld geleend. Dat 
mochten ze gebruiken, maar moesten ze ook weer een 
keer terug betalen.
‘Vandaag wil ik dat de mensen het geld aan mij terug 
betalen’, zegt de koning.
De koning laat de mensen om de beurt bij zich komen. 
Dan wordt er een (teken de man) man bij de koning 
gebracht die héél veel geld van de koning heeft geleend. 
Hij moet de koning wel meer dan (schrijf het getal 
€1.000.000,-) €1.000.000,- terugbetalen!
De koning kijkt de man aan. ‘Jij moet mij vele miljoenen 
terugbetalen’, zegt hij.
‘Ach, meneer de koning’, zegt de man, ‘Het spijt me ver-
schrikkelijk, maar ik heb het geld niet meer. Ik kan u niets 
terugbetalen.’
De koning zegt: ‘Dan moet ik jou (maak het woord ‘ver-
kopen’ af) verkopen, ook je vrouw en kinderen, je huis en 
alles wat je hebt. Dan krijg ik daar geld voor en dan krijg 
ik in ieder geval nog iets terug.’

B
De (teken de koning) koning meent wat hij zegt. Dit gaat 
hij echt doen.
De man schrikt enorm. Hij (teken de man) knielt voor de 
koning neer en blijft diep gebogen liggen.
‘Ach, meneer de koning, heb alstublieft (maak het 
woord ‘geduld’ af) geduld met mij. Ik zal u later alles 
terugbetalen.’
De koning krijgt medelijden met de man. Het is wel heel 
erg  als hij de man met zijn vrouw en kinderen en al zijn 
spullen moet verkopen.
‘Ik laat je gaan’, zegt de koning. ‘Je bent vrij, je hoeft dat 
geld niet meer terug te betalen, helemaal niets.’
O, wat is de man blij! 

C
Snel gaat (teken de man, zonder armen) hij naar huis. Dit 
moet hij aan zijn vrouw gaan vertellen!
Als hij op straat loopt ziet hij een andere (teken de andere 
man) knecht van de koning.
Hé, dat is waar ook, denkt de man. Deze knecht heeft wel 
eens wat geld van mij geleend. 
Dat heeft hij mij nog niet terugbetaald. Het is niet zoveel 
geld, maar ik wil het wel terug hebben.
‘Jij daar’, zegt de man. ‘Jij moet mij nog wat geld 
terugbetalen.’ 
De man (teken de armen van de man) pakt de knecht bij 
zijn keel. ‘En ik wil het nú hebben!
Je moet me nú (maak het woord ‘betalen’ af) betalen!
De knecht zegt: ‘Ach, heb alstublieft geduld met mij. Ik zal 
je later alles terugbetalen.’
Maar de man zegt: ‘Geen sprake van! Ik laat je in de 
gevangenis opsluiten, totdat ik mijn geld terug heb!’ De 
knecht wordt in de gevangenis opgesloten.
Een paar (teken de mensen) mensen hebben gezien wat 
er is gebeurd.
Wat erg wat deze man doet! Dat kan toch niet! Ze worden 
er verdrietig van.

D 
Dit moet de (teken de koning) koning weten.
De (teken de mensen) mensen gaan naar de koning en 
vertellen hem alles wat ze gezien hebben.
De koning roept de (teken de man) man bij zich.
‘Jij bent een slechte man!’, zegt de koning tegen hem.
‘Jij vroeg mij geduld met je te hebben, en ik zei dat je het 
geld niet hoefde terug te betalen. 
Ik had (maak het woord ‘medelijden’ af) medelijden met 
jou. Jij had ook medelijden met de andere knecht moeten 
hebben! Maar je hebt hem in de gevangeins laten gooien’
De koning is zo boos, woedend is hij!
‘Jíj moet naar de gevangenis!’, zegt de koning, en daar 
blijf je maar totdat je al het geld terug betaald hebt!’

De vrienden van Jezus hebben goed geluisterd naar het 
verhaal dat Hij vertelt.
Jezus wil hun er iets mee leren.
De Koning is God die al onze verkeerde dingen wil weg-
doen. Hij denkt er niet meer aan. 
Hij wil ons onze verkeerde dingen (maak het ladderwoord 
‘vergeven’ af) vergeven.
We mogen opnieuw beginnen en het beter doen. 
God vergeeft ons onze verkeerde dingen. En hij wil ons 
helpen om de andere mensen te vergeven.

Afsluiting
Kijk hoe de kinderen reageren op dit verhaal en praat er 
met hen over door.
Laat eventueel het lied horen:
‘7x70 maal’ (Elly en Rikkert) https://www.youtube.com/
watch?v=qOofbG0_ypY 
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Inleiding
Heb jij wel eens ruzie? Naar is dat, he? Soms gaat het om 
iets heel kleins, niet eens een ruzie waard. Soms gaat het 
over belangrijkere dingen en wil je gewoon gelijk krijgen, 
omdat je dat ook hebt.  Een ruzie is eigenlijk pas echt 
over als je het weer hebt goedgemaakt, als alles vergeten 
en vergeven is. Allebei die dingen zijn heel moeilijk. Iets 
naars vergeten we niet zo snel en vergeven is ook heel 
moeilijk. Over vergeven gaat het vandaag.

Bijbelverhaal
Petrus stel een vraag aan Jezus: hoe vaak moet ik mijn 
broeder of zuster vergeven als hij of zij iets kwaads tegen 
mij doet? Moet dat zeven keer?  Dat is al best veel toch, 
zeven keer iemand vergeven voordat je naar de rechter 
gaat of het een blijvende ruzie is. Maar Jezus geeft als 
antwoord: niet zeven keer, maar zeventig maal zeven 
keer. Zo dat is wel heel vaak.  Bij Jezus werken dingen 
anders dan bij ons, mensen. Jezus heeft andere ma-
ten waarmee hij meet. Hij is God en hij meet met Gods 
maten. Vergeven moet je niet doen en dan op een briefje 
schrijven hoe vaak je het al hebt gedaan. Nee je moet de 
ander vergeven vanuit Gods liefde en vergeving voor jou. 
Dat is best moeilijk. God houdt zo veel van ons dat hij al 
onze zonde vergeeft, omdat Jezus al voor onze zonden 
gestraft is aan het kruis. Omdat God dat voor ons over 
had en ons dus zonder fouten ziet, moeten wij andere 
mensen en kinderen ook zo bekijken.
 
Jezus geeft een voorbeeld om het wat duidelijker te 
maken:
Er is een koning. De koning kijkt wie er allemaal nog 
een schuld bij hem hebben, wie hem nog geld moeten 
betalen. Hij ziet dat er een knecht is die 10.000 talenten 
schuld heeft. De koning roept deze knecht bij zich. De 
knecht kan het geld niet betalen. De koning geeft dan het 
bevel om de man samen met zijn vrouw en kinderen te 
verkopen. Het geld van de verkoop moet gebruikt worden 
om de schuld mee af te betalen. Vreselijk, de knecht 
wil dit niet en hij valt voor de koning neer. Hij smeekt de 
koning om geduld. Heb alstublieft geduld met me, ik zal 
echt alles afbetalen.  De koning krijgt medelijden, hij laat 
de man vrij en zegt dat hij de schuld niet verder hoeft af 
te betalen. Alles is goed zoals het is.
Nou ja zeg, dat is wel heel raar. Welke koning doet zo iets 
nu? Een koning van deze aarde? Nou dat kunnen we ons 
eigenlijk niet voorstellen. Jezus heeft het hier over God, 
zijn Vader, de koning van hemel en aarde. Hij legt ons uit 
hoe God werkt.

Het verhaal gaat verder:
De knecht gaat naar buiten. Daar komt hij een andere 
knecht tegen. Deze andere knecht moet hem nog 100  
denarie betalen.  Omgerekend is dit een miljoenste deel 
van wat de knecht zelf aan de koning moest betalen. De 
knecht neemt de man met de kleine schuld in een wurg-
greep en dwingt hem te betalen. De man met de kleine 
schuld valt voor de andere man op de grond en zegt: 
geef me wat tijd, heb medelijden met mij, ik zal u alles 
af betalen. Maar de knecht heeft geen medelijden. Hij 
laat de man in de gevangenis zetten tot de hele schuld is 
afbetaald. 
Nou ja zeg, de man die zelf zoveel geld niet terug hoefde 
te betalen aan de koning heeft geen geduld met de man 
die hem een klein bedrag moet betalen. Heeft hij dan 
niets geleerd?
Andere knechten hebben door wat er gebeurt. Dit is heel 
gek. Ze gaan naar de koning om hem alles te vertellen. 
De koning laat de knecht die hij eerst had laten gaan 
weer bij zich komen. Hij zegt: Jij bent een slechte dienaar. 
Ik heb je heel je schuld kwijt gescholden, omdat je me 
daarom smeekte. Dan had jij toch zeker ook medelijden 
moeten hebben met die andere knecht, zoals ik medelij-
den had met jou?
De koning is zo kwaad dat hij de knecht alsnog heel zijn 
schuld laat betalen. Een onmogelijke opdracht.

‘Zo, zegt Jezus, ‘’ zal mijn hemelse Vader ook iedereen 
van jullie behandelen die zijn broeder of zuster niet van 
harte vergeeft.’

Dat antwoord van Jezus is niet alleen een antwoord aan 
Petrus die de vraag aan Jezus stelde. Nee het is ook een 
les voor ons die dit stuk uit de Bijbel lezen en horen. 
Wij zijn gered door Jezus. Hij heeft voor onze schuld 
betaald aan het kruis. Daarom mogen wij kinderen van 
God zijn, zonder schuld. Als we dat weten en geloven, 
zullen we toch ook zo proberen te leven als Jezus deed 
en proberen te reageren zoals Jezus deed.

Misschien zie je wel eens mensen met een armbandje 
met daarop WWJD.. dat betekent: What would Jezus do. 
Wat zou Jezus doen. Met zo’n armbandje laten mensen 
zien dat ze christen zijn. Het herinnert hen er op heel 
veel momenten aan dat ze zo willen leven als Jezus. Ook 
als het toch een keer op ruzie uitloopt. Hoe kan ik dit 
oplossen? Wat moet ik doen? Hoe moet ik dat doen? Nou 
zoals Jezus. Vergeven. Niet omdat jij zo goed bent, maar 
omdat Jezus het ons heeft voorgedaan!

Auteur: CdG

 

God vergeeft en dus vergeven wij
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Vergeven … en vergeten 

Intro
We beginnen met een stelling:‘Ik wil je dit wèl vergeven, 
maar vergéten kan ik dit niet.’
Wie het hiermee eens is, gaat naar links, wie denkt dat 
het anders is, mag rechts gaan staan. 
Laat de jongeren hun keus uitleggen/verdedigen. 
Als dat lastig is, kun je beginnen met vragen aan (iemand 
uit) de linkse groep, waarom denk je dat zij rechts staan?
Doel is, dat we met elkaar ontdekken dat vergeven mak-
kelijker gezegd is dan gedaan. Lees de Richtlijnen, die 
zijn heel goed te gebruiken bij het gesprek.

Bijbelverhaal
Vandaag gaat het weer over het Koninkrijk van God. Daar 
kan Jezus over blijven vertellen. De leerlingen hebben de 
laatste tijd verschillende verhalen over Gods Koninkrijk 
gehoord. Ze discussiëren met elkaar wie de belangrijkste 
is in dat Koninkrijk. Als Jezus hun uitlegt dat het vooral 
gaat om hoe je de ander liefde en aandacht geeft, weet 
Petrus meteen een vraag. ‘Heer, hoe vaak moet ik mijn 
broer of zus eigenlijk vergeven? Is 7 keer genoeg?’ Pe-
trus denkt dat het na 7 keer wel klaar is. Maar Jezus leert 
hem dat aan vergeven geen grens zit, daarom zegt Hij: 
‘Ik wil dat je 70 tot 7 keer vergeeft.’ Nou je snapt wel wat 
Jezus bedoelt. Jezus wil dat je blijft vergeven. Hoe vaak 
het ook is.

(Eventueel EXTRA GESPREKVRAAG: Weten jullie 
waarom vergeven belangrijk is?)

Jezus legt het uit in een verhaal. Hij vergelijkt het Konink-
rijk van God met een machtige koning, zo één die over 
het leven en de dood van zijn onderdanen kan beslissen. 
Zo gaat dat in de tijd van de Bijbel in het Oosten. Net als 
alle Oosterse koningen heeft hij veel dienstknechten. 
Zij besturen mee in de uitgestrekte gebieden van de 
machtige koning. Zij zorgen voor de inkomsten. Ze heten 
dienstknechten, omdat ze zelf wat keuzes mogen maken, 
hoe ze de landgoederen beheren. Maar ze hebben niet 
meer rechten dan een slaaf. Op bepaalde tijd moeten 
ze komen afrekenen. Dat weten ze. Dat weet de dienst-
knecht die vandaag bij de koning geroepen is ook. Hij is 
er niet blij mee. Hij probeert er nog onderuit te komen. Hij 
heeft zich namelijk niet goed gedragen. Hij heeft grote 
schulden gemaakt. Maar hij heeft geen geldige reden om 
onder de afrekening uit te komen. Hij moet komen. Hij 
wordt bij de koning gebracht staat er. Daar staat hij. En hij 
moet hier voor de machtige koning toegeven dat hij grote 
schulden heeft gemaakt. De koning is teleurgesteld. Het 
vertrouwen dat hij de dienstknecht heeft gegeven is door 
deze man beschaamd. Dat doet pijn. Zoveel vrijheid ge-
kregen, maar die is misbruikt. Geld wat verdiend is voor 
de koning, heeft hij opgemaakt. Deze knecht heeft zoveel 
schulden gemaakt, dat hij ze met geen mogelijkheid kan 
terugbetalen. Er staat dat de koning opdracht geeft om de 
dienstknecht, samen met zijn vrouw en kinderen als slaaf 
te verkopen. De dienstknecht hoort het aan. Hij schaamt 

zich dat zijn schuld ontdekt is. Hij voelt wat er dreigt. Hij 
weet dat het terecht is. 
Wat kan hij nog? Hij laat zich voor de koning op de 
knieën vallen. Hij bidt en smeekt; ‘Heer, heb geduld met 
mij, ik zal u alles terugbetalen.’ Wat een dwaze woorden, 
de schuld is zo groot, dat krijgt hij nooit voor elkaar. En 
de koning? Ik vind het heel bijzonder, maar de koning 
krijgt medelijden met de knecht en misschien ook wel 
met zijn vrouw en kinderen. De man krijgt veel meer 
dan hij vraagt: Hij krijgt geen uitstel om te betalen. Nee, 
zijn grote schuld wordt kwijtgescholden. Hij zal geen 
slaaf worden. Hij krijgt een tweede kans. Hij mag in de 
toekomst gaan laten zien, dat hij wel te vertrouwen is. 
De dienstknecht gaat heel anders bij de koning weg dan 
hij gekomen is. Wat een mooi einde aan deze ontmoe-
ting in het paleis. Wat zal hij blij en opgelucht zijn. Het is 
ook heerlijk als je geen schuld meer hebt, dat weten wij 
allemaal. 
Buiten komt hij een van de andere dienstknechten tegen, 
die nog een klein bedrag aan hem moet betalen. Het is 
een dienaar van dezelfde koning. Wat denken jullie? Jul-
lie verwachten vast dat de man tegen zijn collega zegt: 
‘Het is zo heerlijk, ik had een grote schuld bij de koning, 
die hoef ik niet meer terug te betalen. Dat bedragje wat 
jij mij nog moet geven mag je laten zitten hoor. Ik ben 
zo dankbaar dat ik van de schuld af ben. Het voelt zo 
heerlijk. Dat gun ik jou ook.’ Jammer dat het anders gaat. 
Jezus vertelt dat de man heel boos zijn collega tegemoet 
gaat, hem bij de keel grijpt en eist dat deze meteen het 
geldbedragje betaalt. En als zijn collega op de knieën valt 
en vraagt of hij alsjeblieft nog wat geduld wil hebben, wil 
hij niet geduldig zijn. 
Is de dienstknecht vergeten dat hij kort geleden zo zelf 
ook op de knieën lag voor de machtige koning? Dat hij 
met precies dezelfde woorden huilend gevraagd heeft 
of de koning geduld met hem wilde hebben? Laat hij nu 
toch alsjeblieft hetzelfde zeggen als die machtige koning! 
Maar het lijkt wel of hij het zich niet meer herinnert. Of 
hij niet meer weet hoe fijn het is om geen schuld meer 
te hebben. Hij komt niet in hem op om de schuld kwijt te 
schelden. Hij jaagt de collega de gevangenis in, met de 
boodschap dat hij daar moet blijven, totdat de schuld is 
betaald. Er zijn nog meer collega-dienstknechten van de 
koning, zij hebben alles gezien en gehoord. Ze gaan met 
hun verhaal het paleis binnen en vertellen aan de koning 
wat zich buiten, tussen de mannen heeft afgespeeld. De 
koning roept de onbarmhartige dienstknecht, want zo 
heet hij nu, onmiddellijk weer bij zich. De koning is ver-
ontwaardigd. Zwaar beledigd ook, over het kwade in het 
hart van de knecht. ’Jij harteloze dienstknecht, nu heb ik 
jou van zo’n grote schuld verlost. En jij zet een collega in 
de gevangenis voor een beetje geld. Waarom heb jij hem 
dat niet kwijtgescholden? Je krijgt de straf die je de ander 
hebt gegeven.’ En dat gebeurt. De koning geeft hem over 
aan de pijnigers. Hij wordt dus gemarteld. Hij moet in pijn 
en ellende gevangen blijven, tot hij de schuld afbetaald 
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heeft. Dat gaat hem niet lukken, in de gevangenis verdien 
je geen geld. Hij heeft dus levenslang.

Wat een ernstig verhaal. Zo gaat het bij onze God. Hij 
houdt van jou en wil al je schuld vergeven. Wij maken 
veel schulden, elke dag weer. Wij kunnen dat zelf nooit 
terug betalen. Daarom is Jezus aan het kruis gestorven. 
Hij heeft alle zondenschuld betaald. Dat kan alleen ònze 
Koning. Wie spijt heeft en dat aan God vertelt, mag reke-
nen op vergeving, maar dan rekent God er ook op dat wij 
de schuld die andere mensen bij ons hebben vergeven.
Hoe duidelijker je het verschil ziet, tussen onze grote 
schuld bij God en de schuld die we bij elkaar hebben, hoe 
duidelijker het wordt om elkaar te vergeven. Dat is wat 
Jezus de leerlingen en ons wil leren. 
We kijken vandaag nog eens extra naar het kruis: Hèt 
symbool van vergeving. Om het verschil tussen onze gro-
te schuld bij God en de schuld tussen mensen onderling 
goed te kunnen onthouden, moet je kijken naar de balken 
van het kruis. We krijgen de vergeving die we allemaal 
nodig hebben van God. Kijk naar de lange verticale kruis-
balk. Omdat Jezus de kruisdood stierf is er vergeving 
mogelijk. Als wij zonden belijden en in Hem geloven. De 
korte horizontale balk staat symbool voor vergeving die 
twee kanten op gaat. We vergeven elkaar en ontvangen 
van elkaar ook vergeving

Verwerking
Een kruis maken en op de balken schrijven wat je net 
geleerd hebt. Over vergeving van God naar ons / en 
over vergeving van en naar elkaar.(Lang staat voor veel 
schuld, kort voor minder)

Gespreksvragen
1. Waar moet je aan denken als je vers 24 leest. Het gaat 

over het moment dat de dienstknecht voor de koning 
wordt gebracht.

2. De dienstknecht krijgt niet alleen straf, ook zijn vrouw 
en kinderen.  Zondigen brengt meestal niet alleen 
schade/ellende in je eigen leven, ook bijvoorbeeld in 
je gezin/familie. Kun je daar een voorbeeld bij beden-
ken? Is het ook andersom, dat het gezin gezegend 
wordt als er een goede keus wordt gemaakt? Weet je 
voorbeelden?

3. De Koning vergeeft. Het is duidelijk genoeg over wie 
Jezus het hier heeft in dit verhaal. Weten jullie voor-
beelden uit de Bijbel dat schuld wordt vergeven?

4. Ben je ooit blij geweest over het opruimen van fouten 
en zonden. Kun je er met elkaar over spreken, wat 
vergeving met je doet?

5. Jezus laat ons in de spiegel kijken. Denk eens na: Wat 
doe je als iemand je iets heeft aangedaan? Kun je 
woorden die iemand gezegd heeft vergeven? Pesterij-
en waar je elke dag pijn van voelt, wil je die vergeven? 
Jezus zegt: ‘Vergeef het. Het maakt je blij. Je wordt 
vrij’. Praat hierover met elkaar. Dit is voor iedereen 
lastig. Maar vergeven kun je leren. En je zal zien hoe 
blij je ervan wordt. Begin maar eerst voor diegene te 
bidden. Zeg tegen God dat je hem/haar wel wil ver-
geven, maar dat je nog zoveel pijn of boosheid voelt. 
Blijf dit elke dag herhalen. Je zult merken dat je op 
een gegeven dag beter met die ander kunt opschieten. 
Dat er vergeving groeit. Dat is Gods cadeau aan jou: 
Vergeving. Wat wordt het leven fijn, als er vergeving is. 

6. a.Wat leer je van deze regel uit het  ‘Onze Vader’: ‘Ver-
geef ons onze schulden, zoals wij ook hen vergeven 
die ons iets schuldig zijn’?

 b. Misschien heb je het gevoel dat je niet kunt verge-
ven. Dan is dit het goede nieuws. Je hoeft het niet te 
voelen. Je moet hiervoor kiezen.  Als je doet zoals de 
onbarmhartige dienstknecht, dan leef je voorbij aan 
wat God jou geeft. En dat loopt niet goed af. Wat zijn de 
ernstige gevolgen als je niet wilt vergeven? (vers 34, 35)  

7. Tot slot: Wat leren we vandaag uit dit verhaal? Evt. ook 
nog op de stelling terugkomen.

8. Bedenk samen vanuit dit verhaal een aantal dank- en 
gebedspunten.
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