
SCHERPENZEEL, DE OPEN HOF, 18 oktober 2020                 

 PREEK OVER Mat.18:21-35  De zegen van vergeving   
BIJBELGEDEELTEN:Lev.16:13-24;Ps.32;51;130;Micha 7:19;Joh.13:34,35;Rom.3:9-31;1Kor.9:16-23;2Kor.5:18-

21; Kol.2:12-15;3:13;Tit.2:14; Jak.3:9-4:4);Hebr.9:14,28 en 1Joh.1:9. 

OM TOE TE PASSEN:De Heere Jezus leert ons hoe wij mogen leven, als vrije mensen, omdat Hij voor ons heeft 

betaald. Wij zijn echter opnieuw schuldenaars geworden, want wij hebben de opdracht om Zijn bevrijding te 

verbreiden. Wij leven van de geef en mogen rondom uitdelen van Zijn rijkdom aan genade. Maar juist zo besef je des 

te meer hoeveel je zelf hebt ontvangen! 

OM OVER DOOR TE DENKEN:1.’Zonde’ en ‘schuld’ zijn woorden met een schokkende inhoud en een 

verschrikkelijke betekenis. Door kleine en grote overtredingen zijn we met ons leven weg gegroeid bij het plan van 

onze Schepper. Dit is schuld, oftewel door de jaren heen opgebouwde afstand tegenover God.  Deze overtredingen 

zijn namelijk het gevolg van rebellie, wetteloosheid (Rom.6:19;1Joh.3:4), oftewel opstand tegen Hem, Die ons het 

licht heeft laten zien. Zonden zijn de afschuwelijke daden waardoor we steeds verder bij God vandaan komen.  We 

missen zo ons doel. (we zouden meer op Hem hebben moeten lijken,Rom.8:29) Daardoor zijn we vervreemd van 

onze Vader. Hierdoor is schuld opgebouwd, waardoor we straf en oordeel hebben verdiend en waardoor we ook zelf 

angst en eenzaamheid veroorzaken, bij ons en bij anderen. Schuld is meer dan een gevoel alleen. Het heeft ook een 

objectieve, absolute en concrete kant: Er is veel misgegaan en dat is niet meer zo maar te herstellen. Je kunt(!) niet 

betalen, je kunt(!) het niet in orde maken, hoe graag je dat ook zou willen. Je hebt Hem nodig! 

 

2.De zonde verontreinigt. Het is net als met milieuverontreiniging: vele kleine overtredingen verzieken soms een 

totale leefomgeving.(Mark.7:20-23;1Kor.5:6-8) Er wordt grote schade aangericht. De zonde heeft ook macht, een 

verslavende invloed.(Joh.8:34) De zonde roept om straf, om rechtzetten van de dingen die zijn scheefgetrokken, om 

gerechtigheid en vergelding. Op een dag zullen al onze zonden zichtbaar worden. (2Kor.5:10) De zonde maakt 

scheiding, met God (Jes.59:1,2) en ook met de medemens.(Gen.3:12 en 4:1-8) Zonde is namelijk altijd gericht tegen 

God en vaak ook tegen mensen of onze omgeving. Onze relatienetwerken zijn verstopt.Onze zonden bouwen een 

muur om ons heen, zodat we onbereikbaar worden voor anderen en anderen voor ons. (Ps.32:3,4) Schuld geeft een 

hindernis: voor jezelf om verder te groeien; voor de ander, om je te accepteren. Vaak benadruk je de schuld van een 

ander om jezelf sterker te voelen Zo houd je anderen op een afstand en groei je in eigen oog. Het is echter ook 

mogelijk dat  je de schuld (vaak onterecht!) aan jezelf geeft. 

 

3.Het kwaad heeft de eigenschap van plakkende olie, die het een watervogel onmogelijk maakt te vliegen of te 

blijven drijven. We worden vleugellam gemaakt en alle vrijheid en vitaliteit wordt ons ontnomen.(Ps.32:4) Het lijkt 

heel aantrekkelijk om alle zonden te bedekken, maar echt goed werkt dat niet: ons leven blijft erdoor belast. Één 

zonde kan ons al volkomen verontreinigen. (1Kor.5:6-8)We zullen er dus iets aan moeten doen! Wanneer je schuld 

verzwijgt, verschrompel je van binnen. Je raakt je vertrouwen in anderen en  jezelf kwijt. (Zie hiervoor bv. de 

'boetpsalmen': Ps. 6, 32, 38, 51, 102, 130 en 143) Het belijden van schuld geeft een blijde zekerheid. Want God, de 

HEERE openbaart Zich, zeer ROYAAL, als de God Die vergeeft: God is genadig, barmhartig, lankmoedig en groot 

van goedertierenheid en trouw.(Ex.34:6/7) Daarom was de grote verzoendag een verademing: eenmaal per jaar 

werden alle zonden en schuld verzoend, bij het verzoendeksel op de ark in het heilige der heilige. Er was verzoening 

nodig, maar blijkbaar ook mogelijk. Er diende wel bloed te stromen, want het leven van een dier kwam in plaats van 

dat van de offeraar. (Lev.17:11) Nog steeds viert men Grote Verzoendag, maar wij weten van meer, wij kennen Hem, 

Christus, onze Redder. Laten we al onze schuld, onze zonden in Zijn hand leggen en leven van Zijn genade! 

4.Wat is uw /jouw zonde? Het kan trots zijn, woede, afgunst, seks en pornografie, gulzigheid, luiheid of hebzucht. Je 

kunt je hart blijven openen voor slechte dingen, maar ze zullen je als vette olie bevuilen en je vleugellam maken. Het 

kan zijn dat je leven onder de plak van machten zit:  occulte dingen, geld of alcohol en drugs.  De duivel laat je 

geloven in de hopeloosheid, maar zo is het niet.  De Heere kan elke binding ongedaan maken en je wassen van alle 

onreinheid.(Ps.51:4,9;Jes.1:18;Heb.10:22;Openb.7:14) Ieder mens heeft een buitengewoon hoge schuld ten opzichte 

van God. De mens heeft niets om deze schuld te kunnen betalen (Ps.49:8 en 9) en daarom is hij helemaal op Gods 

genade aangewezen. Wie anders kan de mens redden uit dit lichaam van de dood? (Rom.7:24) De zonde moet ergens 

door bedekt worden. Het gebruikte Hebreeuwse woord laat dat zien: KAFAR, iets bedekken, iets aan het zicht 

onttrekken, iets wegwissen.  Er wordt iets bovenop gelegd: zoengeld of een zoenoffer, kortom genoegdoening. Uit 

het hiervoor vaak gebruikte Griekse woord blijkt nog een ander aspect: van een vijand in een vriend veranderen 

(KATALASSO). De verticale verzoening (het is weer goed  gekomen tussen God en de mens) heeft ook een 

horizontale uitwerking, anders klopt het niet! (Mat.6:12-15 en 18:35) 



5.Dit alles komt prachtig openbaar in de gelijkenis van Mat.18:23-34. De astronomisch hoge schuld kan alleen na 

100.000 manjaren afbetaald worden! Met andere woorden: de schuld is absoluut onbetaalbaar. 

6.Maar er geldt in het Koninkrijk der hemelen een Heerlijk 'maar': God is barmhartig. Hij is met innerlijke 

ontferming over ons bewogen. In het Grieks staat SPLANCHNISTHEIS. Hij heeft zeer veel medelijden  en scheldt 

hem de schuld kwijt. Dat wil Hij ook bij ons doen. (1Tim.2:3-7) 

 

7.Het in de Bijbelse grondtalen gebruikte woord voor vergeving (APHESOO) betekent letterlijk ‘uit handen geven’ 

of  'wegnemen'. Het gaat erom dat de schuld wordt weggewist.(Kol.2:13-15) Dat is ten diepste verzoening: het kwade 

is voor Gods aangezicht weggedaan en in de diepte van de zee, achter Zijn rug gegooid. (Micha 7:19) Zoals in het 

Oude Verbond de vergeving aan de door de priesters voltrokken verzoening was verbonden (Lev.5:10; 16:18), zo 

heeft het offer dat de Hogepriester Christus met Zijn eigen bloed heeft gebracht, een uitwerking die eeuwig geldig 

is.(Hebr.9:14 en 28) 
8.God vindt (blijkbaar) redenen in Zichzelf, want er is bij ons geen aanleiding voor de schuldvergeving. Wij hebben niets om de 

schuld weg te wissen. De vergeving, die op een vrije wilsbeslissing van God rust, herstelt de rechte verhouding (de 

gerechtigheid = je hoort bij Gods volk) tussen God en mensen. In het Avondmaalsformulier staat het er zo: De volkomen 

gerechtigheid van Christus wordt hem als zijn eigen toegerekend en geschonken, ja zo volkomen, alsof hij zelf, in eigen persoon, 

voor al zijn zonden betaald  had. We worden inderdaad van vijand voortaan werkelijk een vriend. 

 

9.Bevrijding raakt je hele leven. Vergeving raakt je hele bestaan. Hij wil alle schuld op Zich nemen. Nog mooier: Hij heeft het al 

gedaan, op Golgotha. Volgens Paulus is de totale schuld weg, onzichtbaar geworden, door het bloed van Jezus 

Christus.(Kol.2:12-15)  Er heeft bloed gevloeid, en dat bloed reinigt van zonden. (Mat.26:28) Verzoening en vergeving hangen 

nauw samen, maar zijn niet hetzelfde. Het is zelfs mogelijk om elkaar te vergeven zonder tot verzoening te komen. Verzoening 

veronderstelt iets wederzijds, vergeving niet altijd.  

10.Mensen kunnen vast blijven zitten in de schuld. Het is verschrikkelijk als je alleen maar overtuigd bent van je schuld. Dan ben 

je als een eenzame in de wereld. Dan zie je schuld van anderen haarscherp en probeer je jezelf beter voor te doen dan anderen. 

Zo lijk je nog wat, maar van binnen ben je het vertrouwen kwijt. Je voelt je eigen keel dichtgeknepen, dus grijp je anderen bij de 

keel. Als je niet van vergeving weet kun je anderen niet vergeven. Door anderen te vergeven krijg je wel meer zicht op de enorme 

vergeving die jijzelf mocht ontvangen. Gods vergeving maakt je schatrijk. Je kunt van Zijn rijkdom aan genade blijven uitdelen. 

Het kan niet op!(Ps.130:3,4) 

11.Schuldbelijdenis is te herkenen aan de bereidheid om ook zelf de schuld van anderen te vergeven. (Mat.18:21-35, met name 

vers 35 en ook 6:12) Anderzijds kan een christelijke gemeente herkend worden aan het feit dat er onderlinge verantwoordelijkheid 

is. We hebben de taak ook elkaar liefdevol (en ook tijdig) aan te spreken op dingen die niet goed zijn.(Mat.18:15-20) Het is echter 

de vraag of we wel bereid zijn om bij een ander verantwoording af te leggen voor wat wij denken en doen. Zo is te zien hoe 

wereldgelijkvormig wij zijn geworden: ook wij zijn individuen, met alleen maar verantwoordelijkheid voor onszelf. En dat terwijl 

de schuldbelijdenis aan een ander zoveel lucht kan geven. Zo benoemen we de dingen zo concreet mogelijk, maar ook anderen 

hebben die functie.Laten we zo spoedig mogelijk de last, die ons doet bukken en voortstrompelen, kwijtraken.(Heb.12:1-2) 

Christus heeft ook voor ons geleden en ook ons schuldbewijs is leeg, namelijk schoongewassen door Zijn bloed.(Kol.2:12-15) 

Anderen vergeven is aan anderen geven wat je zelf mocht ontvangen. God stapte over een berg heen naar ons toe. Laten wij over 

molshopen stappen naar anderen toe. Alle fouten van anderen (dingen die anderen jou hebben aangedaan) mag je zien in het licht 

van het kruis, waar Jezus hing vanwege al onze zonden.(1Joh.2:2) Zo kom je los uit elke ‘wurggreep’ van het verleden! 

 

12. Schuldvergeving is hier vooral ‘bedekken’, er iets voorhangen. God weet het wel, maar Hij wil het niet meer zien! De 

verkeerde dingen tellen niet meer voor God, ze doen er niet meer toe.  Zo wordt dus benadrukt dat de relatie tussen God en David 

weer hersteld is. Dat betekent dan overigens wel dat de schuldige verplicht is deze zonde ook te belijden tegenover anderen en als 

het kan nog iets goed maken. Het Evangelie gaat niet over ‘goedkope genade’, die ons alleen maar van onze problemen afhelpt, 

maar ons leven ten diepste niet verandert.De vergeving van onze zonden heeft Zijn bloed gekost. Laat onze vrijheid steeds weer 

getuigen van onze Verlosser. Het kruis is de grote afvoer van al onze zonden. Alle fouten en verkeerde dingen mogen daar 

gebracht worden. Goede Vrijdag is de grote verzoendag bij uitstek. Daar, op Golgotha, zijn we van onze last bevrijd. Hij heeft 

met Zijn eigen bloed onze schuld weggewist, oftewel onzichtbaar gemaakt. Wij leven van de geef! Door Zijn bevrijding zijn wij 

echter opnieuw schuldenaar geworden, namelijk van anderen, om hen de Blijde Boodschap van vergeving te  vertellen.(Zie 

hiervoor bv. Rom.1:14-16) Tegelijk worden we uitgenodigd om bij de Vader te komen: de weg is open naar de Vader en naar 

elkaar.  

OM OVER DOOR TE PRATEN:1.Wat sprak jou vooral aan en waarom? 2.Op welke manier is er sprake van schuld in de 

gemeente en bij jou persoonlijk? 3.Velen blijven vast zitten in de schuld, ook al weten ze van genade. Wat zeg jij tegen zulke 

mensen? Wat betekent voor jou het citaat uit een boekje van Corrie ten Boom:"God gooit al onze zonden achter zich in het water, 

en Hij plaatst er een bordje bij met erop geschreven 'verboden te vissen'". 4.Denk jij dat elke schuld weggewist wordt? Waarom 

wel of waarom niet? Wat betekent Lev.17:11? 5.Wat doe je als anderen blijven ontkennen dat ze jou iets hebben aangedaan? 

6.Welke zonden heb je in de afgelopen tijd beleden en wat voor ‘last’  heb je hier nog van? 7.Hoe vergeef jij anderen en hoe leer 

jij anderen de ‘zegen van de schuldvergeving’?8.Op welke manier ben jij ‘schuldenaar’ van je buren, collega's, klasgenoten en 

familieleden?(Rom.1:14-16) 9.Hoe kun je (nog meer) leven ‘van de geef’? 

 


