Zeventig maal zeven maal
De heer kreeg medelijden met die dienaar,
liet hem gaan
en schold hem de geleende som kwijt.
Matteüs 18, 27

Inleidende woorden
Een van de moeilijkste dingen is wel: elkaar van harte kunnen vergeven. Er is zoveel
gebeurd, de stellingen zijn ingenomen, en dan? Als er een wil is om er uit te komen, is dit
een prachtige basis. Vaak loont het de moeite om met kleine pasjes te gaan. Wie in het klein
durft te vergeven, zal ook de grote stappen kunnen maken. Als we maar het geluk van de
ander durven te zien en ons daartoe durven bekeren.

Om vergeving
Zeven maal zeventig maal vergeeft God ons,
is wat wij vandaag lezen.
God blijft ons vergeven en helen
Zelf hebben we soms moeite om te helen en te vergeven:
het vergeven van anderen, het vergeven van onszelf.
Heer, ontferm U over ons.

De lezingen van de zondag
Jezus Sirach 27, 30-28, 7
Spot en smaad zijn weggelegd voor de verwaande en de wraak loert op hem, als een
leeuw. Wie zich over het ongeluk van de vromen verheugen komen zelf in een valstrik
terecht, en zij worden door smart verteerd, nog voor hun dood. Ook wrok en gramschap zijn
iets afschuwelijks: alleen een zondaar blijft ermee lopen. Voor de berekening moet ge een
mens niet prijzen, want daarin wordt de mens beproefd.
Romeinen 14, 7-9
Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen, niemand sterft voor zichzelf alleen. Zolang wij
leven, leven wij voor de Heer, en sterven wij, dan sterven wij voor de Heer: of wij leven of
sterven, Hem behoren wij toe. Daarvoor is Christus gestorven en weer leven geworden: om
de Heer te zijn over doden en levenden
Matteüs 18, 21-35
Toen kwam Petrus naar Hem toe en sprak: “Heer, als mijn broeder tegen mij misdoet, hoe
dikwijls moet ik hem dan vergeven? Tot zevenmaal toe?” Jezus antwoordde hem: “Neen,
zeg Ik u, niet tot zevenmaal toe, maar tot zeventigmaal zevenmaal. Daarom gelijkt het Rijk
der hemelen op een koning die rekening en verantwoording wilde vragen aan zijn
dienaren. Toen hij hiermee begon, bracht men iemand bij hem die tienduizend talenten
schuldig was. Daar hij niets had om te betalen gaf de heer het bevel hem te verkopen met
vrouw en kinderen en al wat hij bezat om zo de schuld te vereffenen. De dienaar wierp zich
voor hem neer en smeekte: Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. De heer kreeg

medelijden met die dienaar, liet hem gaan en schold hem de geleende som kwijt. Maar toen
die dienaar buiten kwam, trof hij daar een andere dienaar die hem honderd denariën
schuldig was; hij greep hem bij de keel en zei: Betaal wat je schuldig bent. De andere
dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte: Heb geduld met mij en ik zal u betalen. Maar
hij weigerde en liet hem zelfs in de gevangenis zetten, totdat hij zijn schuld zou hebben
betaald. Toen nu de overige dienaren zagen wat er gebeurd was, waren zij diep
verontwaardigd en gingen hun heer alles vertellen. Daarop liet de heer hem roepen en sprak:
Jij lelijke knecht, heel die schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je mij erom gesmeekt
hebt. Had jij dan ook geen medelijden moeten hebben met je mededienaar, zoals ik met jou
medelijden heb gehad? En in toorn ontstoken leverde zijn heer hem over aan de beulen,
totdat hij zijn hele schuld betaald zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse Vader met ieder van
u handelen, die niet zijn broeder van harte vergiffenis schenkt.”

Woorden om te overwegen
Wat een last valt er van je af, als je te horen krijgt dat je schuld kwijtgescholden wordt, dat je
een nieuw begin mag maken: een schone lei. Dat is precies wat we voelen als we het
sacrament van boete en verzoening hebben ontvangen. Hoe heerlijk is het dat te mogen
ervaren! Hoe geweldig is het als we dat aan een ander kunnen schenken, als iemand naar
ons toe komt en vraagt om vergeving.
In de praktijk ligt het vaak wel wat complexer. Iemand die iets fout gedaan heeft, zal zich
daar misschien wel voor schamen. Het zal niet gemakkelijk zijn uit eigen beweging te vragen
om vergeving. Soms kan het goed zijn, mocht jou iets misdaan zijn, om de hand te reiken
aan degene die het je misdaan heeft. Dat kan heel bevrijdend werken. Voor beiden.

Woorden tot slot
De wijsheid van God vertelt ons:
‘Vergeef uw naaste zijn onrecht: dan worden, wanneer gij erom bidt, uw eigen zonden
kwijtgescholden.’
Mogen wij mensen zijn die in staat zijn te vergeven.

Woorden van bezinning
Uit het gebed van Franciscus van Assisi
.....want het is toch door te geven dat men ontvangt,
door te verliezen, dat men vindt,
door te vergeven, dat men vergiffenis ervaart,
door te sterven, dat men verrijst tot het eeuwige leven.

