
Week 7: Die sleutel tot die vermoë om te kan vergewe  
As julle ander mense hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe.  

Outeurs: Di. Erik Brits en Johann Voges  

Die wêreld sê: Wees bitter teenoor mense wat die lewe vir jou 

bitter maak.  

Jesus sê: Wees genadig teenoor mense wat jou seergemaak het.  

Preekteks: Matteus 18:21 – 35 

(Preekriglyne – Johann Voges Sleutels vir die Lewe – 

Witrivier) 

Boodskap 
Oral deur die Bybelbladsye word stories vertel om te onthou hoe belangrik dit is dat ons mense 

wat ons seermaak/te na kom, moet kan vergewe.   Selfs in die ‘ons Vader’ is daar ŉ sinsnede wat 

ons bid... ‘vergeef ons ons oortredinge soos...’. Kerkbanke sit vol mense wat met hul gesonde 

verstand weet dat dit beter is om te vergewe en om alle‘ou koeie in die sloot’ te laat gaan, maar elke 

keer as ek verkul of te na gekom word, staan daar ŉ nuwe skaamkwaadgeit in my op asof ek nog 

nooit enigiets vergeef of vergeet het nie.  Dit laat mens met die vraag: kan ek ooit regtig vergewe?  Is 

dit moontlik vir ons om iemand wat ons met opset kwaad aangedoen het, werklik daarvoor te 

vergewe?  Neem ons die Here regtig ernstig op daaroor?  In vergaderings kry mens mos die 

uitdrukking: “kennis geneem”.  Dit beteken daar word nie ‘n besluit oor geneem nie, en die 

vergadering het nie ‘n opdrag of taak om uit te voer oor die saak nie.  Eintlik beteken dit: “goed, kom 

ons gaan aan na ernstiger sake!”  Is dit hoe ons hierdie opdrag van die Here hanteer?  ”Kennis 

geneem, kom ons gaan aan!”? 

  

Dit vererger hoogstens die selfverwyt, skuld en skaamgevoel van nie goed genoeg wees nie, wat 

alreeds daar is. Die worsteling in elke gelowige oor vergifnis i.t.v. ‘wat ek wil doen, doen ek nie, maar 

wat ek haat, juis dit doen ek’ vorm die konteks waarin Matteus 18 gelees en verstaan moet word.  

 

Andrew Harvey in sy boek “The hope, a guide to sacred activism.”  

Hy vertel hierin van hierdie ou swart vrou, toe al byna blind, wat voor die Waarheid-en-

versoeningskommissie verskyn het saam met die witman ene mnr. van de Broek, wat daar bely 

het hoe hy haar man en seun voor haar gemartel en vermoor het. Een van die kommissielede vra 

toe vir haar: “Hoe dink jy sal ons reg kan laat geskied aan jou wat jou familie op hierdie aaklige 

manier moes verloor het.” Die ou vrou antwoord toe: “Ek wil drie dinge laat 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. y 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 toe 

net daar flou neer en almal in daai hofsaal staan toe op en begin sing “Amazing Grace.”  

Harvey sê toe ek hierdie storie lees, toe besef ek dat in daai hofsaal iets gebeur het wat mnr. van 

de Broek nie gedink het ooit met hom sou kon gebeur het nie, oor die “stupidste” fout wat hy in 

sy lewe kon gemaak het nie. ŉ Ou swart vrou gee hom ŉ stuk onvoorwaardelik liefde wat hy nie 

kon verdien nie en neem hom as haar eie familie aan. So het ŉ onsigbare weerligstraal van liefde 

hom in daai hofsaal onderstebo geslaan toe hy aan sy lyf ervaar het hoe rêrige genade voel. 

Die Skrifgedeelte begin met ŉ gesprek tussen Jesus en Petrus (vs. 21 – 22) oor die aard van 

vergifnis. Dit klink asof Petrus Jesus wou beïndruk met sy ruim verstaan van sewe maal vergewe wat 

baie meer as die Rabbynse voorskrif van drie maal was, om daarna te moet hoor dis eintlik sewentig 

maal sewe. Daarmee sê Jesus dat vergifnis nie iets is wat in getalle bereken of verstaan kan word 

nie. Hy vertel dan ŉ gelykenis om die werklike aard van vergifnis te verduidelik.  

Die kernstorie in die gelykenis gaan oor ŉ koning wat iemand sy onberekenbare groot skuld 

vergewe en hierdie persoon se onvermoë om daarna iemand anders se berekenbare skuld te kan 

vergewe. Hiermee word eintlik gevra wat veroorsaak hierdie onvermoë in mense om te kan vergewe 

of soos CS Lewis dit gestel het... “die meeste van ons glo dat vergifnis ŉ wonderlike idee is en dat dit 

ook ewe reg en noodsaaklik in die samelewing is, totdat ek die dag iemand moet vergewe.” 

Die ander lastige vraag om beantwoord te kry is, of die bedoeling van Jesus se slot opmerking in 

vers 35 beteken dat as ek nie kan vergewe nie, God my ook nie sal vergewe nie.  Is dit dalk ook wat 

geïmpliseer word met die wyse waarop hierdie koning in die gelykenis die persoon se onvermoë om 

te vergewe, straf? (vers 32vv).  

By die fyner lees van die gelykenis binne die konteks van Jesus se gesprek met Petrus oor vergifnis, 

kom ŉ mens agter dat Jesus hiermee eintlik vir Petrus probeer verduidelik wat die aard en bedoeling 

van vergifnis is, nl.,  

1. vir mense om mekaar te kan vergewe, kan net verstaan word in die 

konteks van God se vergifnis van mense. Daarom vergewe die koning in hierdie 

gelykenis die persoon se onvergeeflike skuld (die hoeveelheid is ongeveer dit wat ŉ dagarbeider in 

150,000 jaar sou verdien) om daarmee te sê dis onmoontlik om God se genade met vergifnis te kan 

bereken.  

2. Iets is kort.  Die ervaring/geloof/wonder van vergifnis uit genade. Die 

persoon in die gelykenis vir wie die onvergeeflike vergeef word, reageer hier 

soos iemand wat nie werklik ervaar het, dat hy vergewe is nie. Nêrens hoor ŉ mens in 



hierdie gelykenis dat hy bly is oor wat hom vergewe is, of dat hy sy vryheid van skuld vier nie. Hy 

dink vergifnis het te make met somme maak, daarom sy absurde belofte van ‘ek sal u alles 

terugbetaal (vs.26b) . Hy verstaan nie dat vergifnis niks te make het met wat jy kan terugbetaal nie, 

maar met die genade dat jy vergewe is. 

3. omdat hy nie vergifnis ervaar nie, kan hy dit ook nie deel met die mense 

om hom nie. Dis waarom hy ook nie die genade van vergifnis kon deel met iemand wat hom iets 

skuld nievs.28vv.. Dis juis die bedoeling van vers 35 om te sê dat vergifnis met ŉ hartsverandering te 

make het... om die genade te kan ervaar van wat dit beteken om vergewe te wees.  

4. met hierdie gelykenis wou Jesus juis vir die beterweter en skandemaker 

Petrus sê: “Ek vergewe jou nie omdat jy dit verdien nie, of omdat jy dink jy 

kan terugbetaal wat jy skuld nie, maar omdat ek jou liefhet Petrus. Vergifnis is 

nie wat jy alles moet doen om jou skuld betaal te kry nie, maar om die genade van my liefde vir jou 

te kan ervaar en te aanvaar.” 

5. en as jy dan hierdie vergifnis ervaar het, gaan deel dit dan met die mense 

om jou elke dag. Die Duitse teoloog Helmut Thielicke het op ŉ keer gesê: ...”God se genade 

(vergifnis) is soos ŉ aflosstokkie waarmee ek in die aflosspan hardloop, ek kan net in die 

aflosoorwinning deel as ek die stokkie aangee wanneer ek moet. As ek die stokkie vir myself hou... 

self alleen daarmee verder hardloop... ja, selfs al kom ek daarmee eerste by die wenpaal aan... sal ek 

gediskwalifiseer word... want die aflosreël sê jy moet die aflosstokkie aangee na die volgende atleet 

in jou span.”  

Die Here vra nie of ons van die boodskap hou of nie.  Hy vra nie of ons dink ons kan dit doen of nie.  

Hy gee die opdrag.  Die uiteinde is hemel of hel.  Verstaan ek, ervaar ek wat vergifnis uit genade is, 

en kan ek dit aangee?  Neem ek kennis, of voer ek die opdrag uit? 

 


