Voorbereiding

Een voorbeeld over vergeven
1. INLEIDING BIJ DEZE ZONDAG

2. CONTEXT VAN DE BIJBELTEKST

Deze zondag is de derde van een blok met vier
teksten uit het evangelie volgens Matteüs. Elk van
deze vier teksten laat Jezus als wijze leraar zien.

Het verhaal van vandaag staat in de vierde toespraak van Jezus
in het Matteüs-evangelie (Matteüs 18; zie voor een overzicht van de vijf
toespraken Bijbel Basics zondag 140). Jezus geeft hierin uitleg over hoe
zijn leerlingen met elkaar om moeten gaan. Het kan natuurlijk gebeuren
dat iemand in de geloofsgemeenschap iets verkeerds doet. Wat doe je op
zo’n moment? Hier heeft Jezus het over in Matteüs 18:15-35.

Op deze zondag staat Matteüs 18:21-35 centraal:
een voorbeeld waarin Jezus uitlegt wat vergeven
is en hoe je dat moet doen.
Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op
Jezus die zegt dat je moet vergeven zonder bij te
houden hoe vaak je dat hebt gedaan.
Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons
op het voorbeeld van de koning die medelijden
krijgt met zijn dienaar en hem een grote schuld
kwijtscheldt.

In de verzen 15-20 noemt Jezus eerst de gang van zaken als iemand in
de geloofsgemeenschap één keer iets verkeerds doet. Je probeert het
eerst onderling op te lossen: ‘Zeg hem dan wat hij verkeerd gedaan heeft
zonder dat er anderen bij zijn. Als hij naar je luistert, dan heb je hem bij
God teruggebracht’ (vers 15). Maar als die persoon niet naar je wil luisteren,
dan moet je er één of twee anderen bij halen. Luistert hij dan nog niet,
dan moet hij uit de groep gezet worden. In het kerkelijk recht noem je dit
‘excommunicatie’: iemand buiten de gemeenschap, de community, zetten.
In vers 21-35, het stuk dat we vandaag lezen, zegt Jezus dat zijn leerlingen
anderen steeds weer moeten vergeven. Dit lijkt haaks te staan op
het eerste stuk, waarin iemand terechtgewezen wordt en zelfs uit de
gemeenschap kan worden gezet. Terechtwijzen en vergeven lijken in onze
beleving tegenover elkaar te staan, maar in de Joodse traditie ging dit
heel goed samen. Kijk bijvoorbeeld naar Leviticus 19:17-18: terechtwijzen
en liefhebben horen hier bij elkaar. Het zijn twee kanten van dezelfde
medaille. Vandaar dat beide in de toespraak van Jezus ook direct achter
elkaar komen: het één kan niet zonder het ander.

1
Matteüs 18:21-35 | Een voorbeeld over vergeven

Voorbereiding
debijbel.nl/bijbelbasics

Bouwstenen

Werkblad

Voorbereiding

Een voorbeeld over vergeven
3. U
 ITLEG VAN DE BIJBELTEKST
In het stuk dat vandaag centraal staat, gaat het over vergeving. Het
bestaat uit twee delen, en die twee delen laten allebei een ander
aspect van vergeving zien.
In het eerste stuk lezen we een gesprek tussen Petrus en Jezus
(vers 21-23). Petrus komt bij Jezus met de vraag hoe vaak hij
iemand die hem slecht behandeld heeft, moet vergeven. Hij stelt
zelf voor: zeven keer. Dit lijkt misschien weinig, maar het getal
zeven betekent in de Bijbel dat iets helemaal compleet is. Petrus
wil hiermee misschien al iets aangeven van onbegrensdheid. Jezus
doet er een schepje bovenop: hij zegt dat Petrus nog vaker moet
vergeven. De Griekse tekst is hier niet duidelijk, omdat het woord
dat hier staat maar één keer voorkomt in de Bijbel. Het kan zeventig
en zeven keer zijn (in totaal dus 77 keer) of zeventig maal zeven zijn
(in totaal dus 490 keer). Voor de betekenis maakt het niet uit: het
punt dat Jezus maakt is dat je steeds weer moet vergeven. Want bij
77, en zeker bij 490 ben je allang de tel kwijt: het gaat dus niet om
concrete getallen, maar om de onbegrensde maat van vergeven.
Het voorbeeldverhaal dat Jezus hierna vertelt, over een koning
en zijn dienaar, benadrukt nog een ander aspect van vergeving.
De dienaar heeft een enorme schuld: 10.000 talent (NBV). Eén
talent bestaat uit ongeveer 24 kilo zilver en dat had in die tijd een
waarde van 6000 denarie. Een arbeider kreeg in die tijd ongeveer
één denarie als dagloon. 10.000 talent was dus voldoende om
zestig miljoen dagloners te betalen, of om een jaar lang 165.000
mensen voor je te laten werken. Een onvoorstelbaar bedrag, dat

met geen mogelijkheid terugbetaald kon worden. De koning
geeft daarom opdracht de dienaar met vrouw en kinderen te
verkopen, want ‘dan krijg ik nog iets terug’. De man knielt voor
de koning en smeekt om uitstel. De koning krijgt medelijden
met de man en scheldt zijn miljoenenschuld kwijt.
Als de man dan naar buiten gaat, ziet hij een andere dienaar van de
koning. Deze dienaar heeft ook een schuld openstaan, een klein
bedrag, maar dan bij de man zelf. Ondanks dat bij de eerste dienaar
net miljoenen kwijt zijn gescholden, grijpt hij deze andere dienaar
bij de keel en dwingt hem te betalen. De koning hoort dit en komt
terug op zijn eerdere besluit: de man wordt in de gevangenis gezet
totdat die zijn schuld terugbetaald heeft – gezien het bedrag dus
voor de rest van zijn leven.
Jezus maakt hier duidelijk dat als je niet vergeeft, je dan niet handelt
zoals God handelt. God die jou ook veel vergeven heeft, vraagt om
hetzelfde te doen als Hij. Dit doet ook denken aan de verhalen uit
de Bergrede die we eerder lazen, waarin Jezus zijn leerlingen leert
bidden en vragen om vergeving (Matteüs 6:12) en hen oproept om
anderen te vergeven in navolging van God (Matteüs 6:14-15).
In dit verhaal komt naar voren dat vergeving niet vrijblijvend is: als je
door God vergeven wordt, heeft dat consequenties voor hoe je met
anderen omgaat.
Vergeven is dus geen rekensom waarbij je precies bijhoudt hoe
vaak of hoeveel je iets moet vergeven. Dit betekent niet dat je al het
kwaad maar door de vingers moet zien, want we lazen eerder al dat
terechtwijzing en vergeving geen tegenstelling vormen: het één kan
niet zonder het ander. Maar het doorgeven van Gods vergeving blijft
de grondhouding van de gemeenschap rondom Jezus.
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4. UIT DE BIJBEL

5. WAT HEB JE NODIG?

4-8 jaar
Voor de jongste kinderen is er een kaartje
met de tekst van Matteüs 18:21-22.

4-12 jaar
In de kerkdienst
- een magnetisch tekenbord
4-8 jaar
Om te beginnen
- eventueel een bal of een ballon
Om te doen: Zeven en vergeven
-	het werkblad, eventueel dubbel gekopieerd

8-12 jaar
Voor de oudste kinderen is er een kaartje met
de tekst van Matteüs 18:27.

Om te doen: Hoeveel-keer-happertje
Per kind:
-	een vouwblaadje
-	een pen of een potlood
En verder:
-	viltstiften of stickertjes

8-12 jaar
Om te beginnen
-	reclamefolders
- scharen
Bijbeltekst
- een bijbel
Om te doen: Negeren, wraak nemen of
vergeven?
- vijf vellen A4-papier
- een viltstift
- pennen
- vijftien post-its
Om te doen: Twee keer in beeld
Per kind:
- het werkblad
- een pen

Om te doen: Samen zeven
Per kind:
-	het werkblad op stevig wit papier of karton
En verder:
-	scharen of prikpennen en priklappen
-	lijm
-	potloden of viltstiften
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