
 

Matt 18:21-35                     Vergifnis 
 

Inleidend 
Die gedeelte wat ons vandag saamlees in Matt 18 
vorm deel van Jesus se vierde toespraak en staan 
bekend as die kerkrede.  Net voor die gedeelte in 
Matt 16 het Jesus die eerste keer oor sy kruispad 
begin praat en sy pad van self ontlediging waarop 
hy hulle nooi.  Dit is daarom baie ironies dat die 
dissipels na dit hfs 18 begin met die vraag, wie nou 
eintlik die belangrikste in die koninkryk is. Asof 
hulle glad nie gehoor het wat hy so pas met hulle 
oor gepraat het nie. En dan antwoord Jesus nie net 
die vraag nie, maar Hy brei uit oor die verhoudinge 
binne die kerk tussen mense wat dan pas by die 
model van self ontlediging wat hy pas vir hulle 
gegee het. 
 
Fokus 
In die gelykenis word die slaaf se massiewe skuld 
afgeskryf.  Hoekom?  Wie doen dit?  Ons lees die 
koning het hom innig jammer gekry.   
Die slaaf se skuld was tienduisend talente wat 
doodgewoon dui op die grootste bedrag 
denkbaar.  As jy die som wil uitwerk: ‘n talent was 
sesduisend denarii werd en ‘n denarius was 
ongeveer die minimum dagloon van arbeiders vir 
daardie tyd werd.  As die dagloon dus R100 per dag 
in ons geldeenheid sou verteenwoordig het die 
slaaf R6000 miljoen geskuld – 6 Miljard Rand.  Die 
koning het dus ‘n onmoontlike hoeveelheid skuld 
afgeskryf en die slaaf vrygemaak. 
Met die gelykenis kom wys God vir ons iets van sy 
hart en hoe God werk en wat Hy doen.  Hy skryf 
ons skuld af, die skuld van ons sonde, die skuld van 
ons ongehoorsaamheid – God skryf dit af.   
 
Die gelykenis gaan egter voort.  Die slaaf van wie 
die massiewe skuld afgeskryf is, het nie dieselfde 

barmhartigheid teenoor sy mede slaaf betoon as 
sy heer nie, nie en laat die een wat aan hom geld 
skuld in die tronk gooi.  Die ander slaaf het hom ‘n 
honderd denarii geskuld – ongeveer R10 000 as 
dieselfde som gemaak word in vandag se geld.  Die 
eerste slaaf se skuld van R6 miljard is afgeskryf.  Hy 
gooi egter ‘n ander slaaf in die tronk vir R10 000. 
 
Hoeveel maal moet ons vergewe? 
Maar, sê jy, R10 000 is darem R10 000!  Moet ek 
nou toelaat dat ander my uitbuit?  Hoe kan ek 
sommer skuld afskryf? 
Wel, onthou, Jesus vertel dié gelykenis juis omdat 
Petrus bekommerd was dat vergifnis deur ‘n 
sondaar uitgebuit en misbruik kan word.  Daarom 
het Petrus gevra, hoeveel maal moet ek hom of 
haar vergewe?  Hy dog hy is vrygewig deur te dink 
dat sewe keer se vergifnis moontlik genoeg is.  Dan 
nie? 
Jesus se antwoord wys dat vergifnis die diepste 
waarde in die Christelike geloofsgemeenskap 
is.  Nie sewe keer nie, sê Jesus, maar sewentig 
maal sewe keer moet ons mekaar vergewe.  D.w.s. 
elke keer! 
 
Ons moet soos God vergewe 
Daarmee gee Jesus vir ons dus die eintlike 
maatstaf waarmee ons met dié wat teen ons 
oortree, moet handel.  Ons moet soos God 
vergewe, want Hy is soos die koning in die 
gelykenis!  Daar mag dus ook geen beperking op 
ons vergifnis van ons medegelowiges te wees 
nie.  Ons moet oorvloedig in vergifnis wees. 
God deurbreek die siklus van wraak en weerwraak 
Jy doen iets aan my.  Ek wreek my op jou.  Jy dink 
ek het te erg opgetree, dan tree jy in weerwraak 
op.  En ek reageer weer erger, en jy weer nog 



 

erger.  En dan raak ons kinders betrokke, en ons 
kleinkinders, en ons nageslagte.  Dit is hoe oorloë 
in stand gehou word. 
 
Kom ons kyk gou wat vergifnis NIE is nie?  Daar is 
’n magdom misverstande 

• Vergewe is nie ‘n manier om te sê dat dit nie 
regtig saak maak nie – om te sê ag nee wat, ek 
het nie eers twee keer daaroor gedink nie, is 
nie vergifnis nie, dis lieg en dis ontkenning. 

• Vergewe en verskoon is nie dieselfde ding nie 
– verskoon is as jy versagtende omstandighede 
kan aanvoer.  Ons verskoon ‘n bestuurder as 
ons agterkom hy’s ‘n leerling bestuurder.  
Vergifnis kom in waar daar juis geen 
verskoning en geen versagtende 
omstandighede is nie! 

• Vergewe en vergeet is nie dieselfde ding nie – 
vergifnis is nie om aan geheueverlies te lei nie.  
Dit gaan daaroor dat jy nie langer meer die 
behoefte het om daardie herinneringe teen 
ander te gebruik nie. 

• Vergewe en versoen is nie altyd dieselfde ding 
nie – om te vergewe beteken bv nie dat dat ‘n 
vrou moet teruggaan na ‘n man wat haar 
mishandel nie.  Vergifnis beteken nie om in ’n 
toksiese verhouding vasgevang te bly nie.  Kom 
weg. 

 
Daar is vier dinge wat ons kan help om vergifnis nie 
net te waardeer nie, maar aktief te begin om in 
vergifnis te lewe.  Vier dinge wat jy in gedagte kan 
hou. 
 
1.  Vergifnis is ‘n geskenk van God wat ons nie 
verdien nie 
God het nie nodig gehad om ons te vergewe 
nie.  Hy het uit vrye genade, net op grond van sy 
eie besluit, ons vergewe.  Ons sondeskuld is 
uitgewis.  Ons het sy genade ontvang.  Ons sal 
nooit kry wat ons verdien nie, want Jesus het 
daarvoor betaal aan die kruis. 
Bv Mulligan in gholf 
 
2.  Vergifnis is ‘n geskenk wat ons aan ander moet 
gee 
God se vergifnis verander ons binnekant, sodat 
ons ook die vergifnis en genade aan ander sal wil 
aangee.  Ons hou nie boek van die kwaad, en 
wanneer ons boek volgeskryf is, dan begin ons 
wraak neem nie.  Nee, sewentig maal sewe, d.w.s. 

so lank as wat ons leef, so lank gee ons vergifnis en 
genade aan vir alle mense rondom ons.  Soos God 
dit vir ons gedoen het.  Só doen ons dit ook vir 
ander. 
Verhaal van Corrie Ten Boom 
 
3.  Vergifnis is ‘n geskenk wat alles anders maak 
Ons leef in ‘n wêreld waar wraak en weerwraak die 
manier is waarop mense boosheid en onreg 
hanteer.  Dink maar net aan hoeveel flieks is daar 
wat met die tema van wraak werk.  Dit is van die 
beste flieks wat gemaak is. 
Maar, dié flieks vertel ‘n leuen.  Daar is net een 
manier om daardie siklus van wraak te deurbreek, 
en dit is om te vergewe, om die skuld af te skrywe, 
om ‘n nuwe lewe moontlik te maak.  Wraak laat 
ons al hoe dieper in die duisternis vasval.  Vergifnis 
bring lig en laat ons asem skep om nuut te begin. 
Vergifnis maak die een wat verkeerd gedoen het, 
vry, maar ook die een wat wil vergewe.  Dit laat 
hom of haar oor begin.  Dit ruk die bitterheid van 
woede en wraak wortel en tak uit ons hart uit en 
keer dat dit ons verteer.  Daar is ‘n gesegde dat om 
iemand nie te vergewe nie, is om gif te drink en te 
hoop dat die ander persoon doodgaan daarvan. 
 
4.  Om met vergifnis te leef is ‘n daaglikse proses 
Matteus 6:11-15 
11. Gee ons vandag ons daaglikse brood; 
12. en vergeef ons ons oortredings soos ons ook 
dié vergewe wat teen ons oortree; 
13. en laat ons nie in versoeking kom nie maar 
verlos ons van die Bose. 
14. “As julle [voorwaarde] ander mense hulle 
oortredings vergewe, sal julle [belofte] hemelse 
Vader julle ook vergewe. 
15. Maar as julle [voorwaarde] ander mense nie 
vergewe nie, sal julle [belofte] Vader julle ook nie 
julle oortredings vergewe nie.” 
 
Eksegese – sê die daaglikse brood is direk gekoppel 
aan vergifnis – daaglikse brood en daaglikse 
vergifnis.   
 
Vergifnis is die hart van die christelike geloof.  Om 
daagliks te vra vir vergifnis en om daagliks vergifnis 
te gee.


