
 
Zondag 14 september 2014 

 dertiende van de zomer 

 
 

Lezing uit de Tora: Exodus 32,7-14 

 

Lied: “Hij is een God van liefde en genade”: psalm 

103, 3 (t. J.W. Schulte Nordholt, m. Straatsburg 

1539 enz.) 

 

Evangelielezing: Matteüs 18,21-35 

 

Acclamatie: “Roep onze namen”: lied 331 

(t. Huub Oosterhuis, m. Tom Löwenthal) 

1x vrouwen, 1x mannen, 1x allen 

 
 

Uitleg en verkondiging 

 

Met lood in de schoenen komt hij aan bij het 

paleis. Hij meldt zich. Het lukt hem niet zijn stem 

stabiel te houden. 

Hij mag plaatsnemen in de wachtkamer. Er zitten 

nog enkele mensen. Hij gluurt naar ze. Ze kijken 

star voor zich uit. Niemand praat. Een enkeling 

bladert in een tijdschrift. 

Hij voelt hoe het zweet over zijn rug begint te 

lopen. Onder zijn oksels is hij al helemaal nat. Hij 

vouwt zijn handen in zijn schoot om te voorkomen 

dat ze trillen. 

Eindelijk, na wat een eindeloosheid lijkt, wordt zijn 

naam genoemd. Hij mag komen. Hij wordt door 

een lange gang geleid en dan een hoge kamer 

binnen. Achter een zwaar bureau zit hij: de koning. 

Hoofd gebogen over een stapel papieren. Hij blijft 

aarzelend voor het bureau staan. 

“Ga zitten,” zegt de koning zonder op te kijken. 

“Tienduizend talenten.” Hij kijkt nu op, laat een 

pauze vallen. “Dat is heel veel geld.” 

De man krijgt het nog benauwder. Zenuwen gieren 

door zijn lichaam. Hij weet het. Het is een 

astronomisch bedrag. Dat hij het zover heeft 

kunnen laten komen! Dat hij zijn schulden zo hoog 

heeft laten oplopen. Steeds weer investeren. 

Telkens verliezen. De tijden zaten ook niet mee. En 

intussen moest zijn gezin onderhouden worden. 

Tienduizend talenten… dat is vele malen meer dan 

hij ooit kan betalen. Voor één talent moet hij zes 

dagen werken. Voor tienduizend talenten dus 

60.000 dagen. Dat is ongeveer zes levens lang. Hij 

voelt hoe hij misselijk wordt. 

“Ik wil dat u dit nu terugbetaalt,” zegt de koning. 

“Dat kan ik niet,” fluistert de man. 

“Dan zal ik uw bezittingen verbeurd verklaren. Er 

zit niets anders op. Ook u en uw gezin zullen 

verkocht moeten worden.” 

 

Het zweet stroomt langs zijn gezicht. Wanhopig 

valt de man op zijn knieën. “Alstublieft meneer de 

koning…” Hij slikt. “Alstublieft. Doet u dat niet. 

Doet u dat alstublieft niet. Mijn vrouw en kinderen 

hebben hier geen schuld aan. Ik heb verkeerde 

beleggingen gedaan. Ik beloof dat ik van nu af aan 

keihard voor u zal werken. Alle schuld zal betalen. 

Alstublieft. Hebt u geduld. Verkoopt u hen niet.” 

De koning ziet hem aan. Ziet de wanhoop van 

deze man. Ziet hoe hij beeft en zweet. 

Hij zucht. 

“Gaat u dan maar,” zegt hij na een stilte. “Laat dat 

geld maar zitten. En doe nooit meer zulke domme 

beleggingen.” 

De man weet niet hoe hij het heeft. “O, dank u, 

dank u majesteit. Dank u. Ik weet niet hoe ik u 

bedanken moet. Ik zal u eeuwig dankbaar zijn.” 

Buigend strompelt hij achteruit de kamer uit. 

 

Nog altijd trillend en met hartkloppingen staat hij 

even later buiten. De warme wind waait langs zijn 

bezwete gezicht. Met knikkende knieën daalt hij de 

paleistrap af. Hij voelt zich als verdoofd. 

En dan ziet hij hem. Die ander. Die man die er 

mede voor gezorgd heeft dat hij zó aan de grond 

kwam te zitten. Het was maar een onbeduidend 

bedrag, maar al die kleine beetjes bij elkaar, 

allemaal bij elkaar hebben ze voor zijn ongeluk 

gezorgd. Hebben ze voor al die ellende gezorgd. 

Het wordt rood voor zijn ogen. Alle angst van 

zojuist balt zich samen in agressie. Hij springt op 

de man af. Grijpt hem bij de keel. “Nu zul je 

betalen! Geef op, die honderd denarie! Nu 

meteen!” 

 

Dit is het verhaal dat Jezus vertelt. 

Hij doet het wat beknopter. Maar het is hetzelfde. 

En wij, wij horen Jezus aan. En we denken: hoe 

kan die man zo ondankbaar zijn. Hoe kan hij, 

nadat hij zelf zo’n ongelooflijk groot bedrag krijgt 

kwijtgescholden, die ander om een handvol geld 

gevangen laten zetten! 

Maar Jezus gaat het niet om die ene bewuste man. 

Hij houdt een spiegel voor. Kijk daar eens in, zegt 

hij. Stel je dit eens voor. Al die spanning. Die 



stress. Die angst. Stel je de wanhoop voor. Die 

man – ben jij dat niet? Kun jij, als je zo onder druk 

staat, misschien anders reageren? De man heeft 

geen naam. Zou je daar niet jouw eigen naam in 

kunnen vullen? 

 

Het verhaal over Mozes onderstreept het contrast. 

Tussen de koning en de schuldenaar. Tussen God 

en mensen. God, ja, God kan omgepraat worden. 

Met God valt te marchanderen. Laat God zien hoe 

erg het allemaal is en hij is zomaar bereid van 

gedachten te veranderen. Net als die koning. 

Schilder hem voor hoe vreselijk alles zal uitpakken, 

wanneer het recht zijn beloop heeft – en hij valt 

om te praten. Met God kan er wel wat gesjoemeld 

worden. Maar met mensen…? 

 

Wij mensen – wij kunnen vastzitten. Zoals die 

schuldenaar. Vast in onze angst. In onze eigen 

ellende. 

We kunnen daar bikkelhard van worden. Puur door 

de spanning. Door de stress. En in die stress een 

ander het mes op de keel zetten. We kunnen als 

een kat in het nauw rare sprongen maken. Dat is 

wat Jezus met zijn verhaal laat zien. 

 

Hoe vaak moet ik een ander vergeven? 

Zeven maal zeventig maal. Met andere woorden: 

stop maar met rekenen. Er is geen grens aan. Doe 

het maar gewoon en tel niet het aantal keren dat 

jij aan de beurt bent om te vergeven. Want daar 

word je ongelukkig van. 

Jezus probeert ons van de andere kant te laten 

kijken. 

Kijk niet naar het onrecht dat een ander jou aan 

heeft gedaan. Blijf daar niet op focussen. Kijk 

liever naar alles wat je gekregen hebt. Zomaar. 

 

En nee, dat valt niet mee. “Vergeef ons onze 

schulden, zoals ook wij onze schuldenaars 

vergeven”… Als iemand je onrecht aandoet, dan 

doet dat zeer. Het is of de ander iets van je afpakt 

wat van jou is. Onrecht maakt je kleiner. Neemt 

iets weg van je leven. Van je levenskracht, van je 

levensplezier, van je creativiteit. 

Op duizend manieren kunnen mensen kleiner 

worden gemaakt. En wat vreemd is: mensen die 

het eigenlijk goed hebben, die meestal hun zin wel 

krijgen, die roepen het hardst als dat even niet zo 

is. Mensen als wij. Onrecht!, roepen we. Het is niet 

eerlijk! Dat is van mij. Geef terug! En dan kunnen 

we de ander in een wurggreep nemen om ons 

recht te krijgen. Onrecht en wraak. Zo zitten 

mensen in elkaar. Zo zit het rijk van de aarde in 

elkaar.  

 

“Als de ander nou oprecht sorry zegt…,” zei 

iemand. “Dan is het makkelijker te vergeven. Dan 

kun je dóór.” 

En als de ander geen sorry zegt? Als er geen 

sprake is van spijt? Blijft er dan je leven lang iets 

knagen? Zal er dan altijd een zure smaak 

achterblijven die van tijd tot tijd je levenslust 

vergalt? 

 

Jezus kijkt op een andere manier. Hij kijkt met de 

ogen van de hemel naar het rijk van de aarde. Het 

rijk van de hemel lijkt op een koning die iemand 

60.000 daglonen heeft uitgeleend. Want zo is God. 

Hij geeft en geeft, overdadig, zonder 

terughoudendheid en zonder dat hij garanties 

vraagt. 

Het leven geeft hij. Elke minuut ervan. Een dak 

boven je hoofd. Misschien wel de keus om te 

studeren wat je wilt. Om het werk te doen dat je 

leuk vindt. En als je dan ook nog blank bent, in 

West-Europa woont, redelijk gezond bent, vrij bent 

om in God te geloven of niet, om van politieke 

partij te veranderen of niet, om op vakantie te 

gaan – dan lijk je op een mens die veel meer heeft 

gekregen dan het noodzakelijke. Wel 60.000 

daglonen. 

Heb je daar recht op? Is het je bezit? Of is het 

leengoed? Heb je het niet eigenlijk gekregen om te 

gebruiken, om ervan te genieten, om ervan uit te 

delen? Een klein beetje van die 60.000 daglonen? 

 

Misschien denken we wel: ik heb daar hard voor 

gewerkt. Wat ik heb, dat heb ik verdiend. Mijn 

goede reputatie. Mijn vakkennis, mijn expertise. 

Mijn gemoedsrust. Mijn gezellige huis – zelf 

ingericht. Mijn partner en mijn kinderen. Mijn 

gezondheid – die houd ik zelf op peil door 

verstandig te leven. Wat ik heb, dat is wie ik ben. 

Ik heb dat allemaal zelf voor elkaar gebokst. 

 

Arme mens, zegt Jezus. Wat een last rust er op 

jouw schouders. Hou toch op met te leven in een 

illusie. Begin te leven in de werkelijkheid. Heb jij 

jouw leven zelf gecreëerd? Heb je je talenten zelf 

bedacht en gemaakt? Heb jij je geluk in de hand? 

Alles wat er is, is je gegeven. Door een koning die 

buitensporig vrijgevig is. Als je dat gaat beseffen, 

wat geeft het dan of je iets wordt afgenomen? Als 

alles je gegeven is, wordt jouw hart dan niet 

vanzelf onuitputtelijk vrijgevig, ver-gevend? 

 

 

Lied: “Zoals ik ben, kom ik nabij”: lied 377 (t. 

Charlotte Elliott, vert. Gert Landman, m. Arthur 

Henry Brown) vers 1, 4 en 7 allen; 2 en 5 

mannen; 3 en 6 vrouwen 


