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Skrifgedeelte: Matteus 18:15-35 

Teksverse: Matteus 18:18 en 35 

Tema: Vergewe van harte, soos wat God jou in Jesus Christus van harte 

vergewe het! 

Verlede Sondagaand het ons gehoor dat elkeen van ons geroep is om uit te gaan en 

om die vergifnis van sondes aan te kondig.  Johannes 20:23 stel dit só: “As julle vir 

mense hulle sondes vergewe, word dit hulle deur God vergewe; as julle dit nie 

vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie.” 

Een van die lidmate het tereg die volgende vraag gevra: “Is dit reg dat ons nie ander 

se sondes vergewe nie, want dan weerhou ons hulle van God se vergifnis?”  Kom 

ons antwoord hierdie vraag, deur eerstens te kyk wat vergifnis is en nie is nie en 

tweedens, hoe lyk vergifnis in die verskillende verhoudings in my lewe. 

Wat vergifnis is en nie is nie 

In hierdie gedeelte waarna ons geluister het, Matteus 18:15-35, gaan dit oor vergifnis 

wat ons moet gee wanneer iemand iets verkeerd doen.  Kom ons kyk na `n paar 

waarhede wat duidelik word in hierdie gedeelte. 

Die eerste:  Vergifnis is nie goedkoop of maklik nie en dit is ook nie veronderstel om 

goedkoop of gemaklik te wees nie.  Dink maar net aan hoe moeilik dit is om met 

iemand anders te gaan praat oor iets wat daardie persoon verkeerd gedoen het.  

Jesus maak dit vir ons op `n besonderse manier duidelik in hierdie gelykenis wat hy 

vertel.  Hy noem dat amptenaar die koning “miljoene rande” geskuld het.  Die 

geldeenheid, wat hier gebruik word in die oorspronklike taal, is tienduisend talanton.  

Een talanton was ongeveer 6000 daglone gewees. So, hierdie amptenaar het die 

koning omtrent 600 000 000 daglone geskuld...of omtrent 2,3 miljoen jaar se werk! 

Ons hoor dan dat die amptenaar ontsettende genade van die koning ontvang deurdat 

hierdie koning hom die skuld afskryf.  Hierdie amptenaar gaan dan weg en kry `n 

ander amptenaar wat hom “`n paar rand” geskuld het.  Ook hierdie paar rand, was 

nie `n klein bedrag nie.  In die oorspronklike taal was dit `n 100 denarii wat hy 

geskuld het.  `n Honderd denarii was ongeveer `n 100 daglone, of in vandag se taal 

omtrent 5 maande se salaris – nie `n klein bedraggie nie! 

Met hierdie hele vergelyking trek Jesus `n vergelyking tussen die skuld wat ons by 

God gehad het en die skuld wat ander mense teenoor ons het.  Die skuld wat ons by 

God gehad het, was oneindig meer as wat ander mense ons skuld wanneer hulle iets 

teen ons doen.  Al wat hulle doen is hulle krenk dalk ons menswees, hulle vat `n deel 

van ons eiendom, hulle knou ons af – en al hierdie dinge maak seer!  Maar dink wat 

ons alles gedoen het... 
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Ons het die Skepper van die heelal verwens.  Ons het sy Koningskap probeer steel 

deur self koning te wees.  Ons het Sy eer ontneem en dit vir onsself opgeëis, terwyl 

alle eer vir altyd aan Hom gebring moet word.  Ons het Hom vervloek, geskel, 

verwens, ontken, mishandel en op die einde het ons voorouers hom ter dood 

veroordeel...en dit alles het Hy ons vergewe! 

Daarom, tweedens, wanneer ons die ontsettende genade van die vergifnis wat God 

ons gegee het, begryp, kan ons nie ander nie as om vergifnis aan ander te wil gee 

nie.  As ons werklik die vergifnis wat God ons gee, ons eie maak, wil ons ander van 

harte vergewe want dan verstaan ons dat vergifnis nie van die ander persoon afhang 

nie, maar van my.  Dit is ek wat die vergifnis vir daardie persoon moet gee, want 

daardie persoon sal nooit vergifnis kan verdien nie.    

Wanneer ek egter nie ander mense wil vergewe nie, leef daar in my die gedagte dat 

ek nog iets moet doen om vergifnis te kry.  Dit is wat hierdie amptenaar gedoen het!  

Het julle gelees?  Hy het eers vir uitstel gevra, maar die koning het die skuld 

afgeskryf.  Tog leef daar in hierdie amptenaar die gedagte dat hy nog iets moet doen 

om sy skuld afgeskryf te kry en daarom kan hy nie sy medeamptenaar se skuld 

afskryf nie.   

Daarom dat Jesus Christus ons waarsku dat ons nie ander van harte vergewe nie, 

ons Vader ons ook nie sal vergewe nie en dat ons dus nie die ewige lewe sal erf nie.  

Nie omdat ek die vergifnis van my Vader moet verdien deurdat ek ander moet 

vergewe nie, maar omdat ek nog nie begryp hoe groot die genade van God in Jesus 

Christus is nie en ek dit nog nie in geloof omhels het nie.  Vergifnis, op die einde, is 

`n besonderse vrug van opregte geloof dat al my sondes vergewe is op grond van 

die versoening wat Jesus Christus vir my uitgewerk het.  Wanneer ek dus nie kan 

vergewe nie, is dit `n teken dat ek nog nie daardie opregte geloof het nie. 

Die eerste waarheid oor vergifnis is dus dat vergifnis nie goedkoop of maklik is nie.  

Die tweede waarheid is dat wanneer ek die vergifnis van die Here my eie maak, ek 

nie anders kan nie as om ander hulle skuld te vergewe.  Die derde waarheid wat ons 

gaan uitlig is die volgende:  Vergifnis kom nie uit myself nie, maar kan alleen gegee 

word deur gebed en deur die werk van die Heilige Gees. 

Daarom dat Jesus die volgende woorde sê: “Verder verseker Ek julle: As twee van 

julle op aarde oor enige saak saamstem en daaroor bid, sal my Vader wat in 

diehemel is, hulle dit laat kry, want waar twee of drie in my Naam saam is, daar is Ek 

by hulle.”  Wanneer ek iemand wil vergewe, gaan dit nie soseer oor woorde wat ek 

teenoor daardie persoon sê nie, maar oor die gebed wat ek vir daardie persoon bid. 

Vergifnis begin wanneer ek met `n opregte hart bid dat God daardie persoon sal 

vergewe vir wat hy of sy gedoen het.  Daarom dat Jakobus 5:16 ons leer dat ons ons 

sondes teenoor mekaar moet bely en vir mekaar moet bid sodat ons gesond kan 

word.  As ek nie opreg bid dat daardie persoon vergewe word nie, moet ek nie 
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vergewe dat ek daardie persoon in my hart sal kan losmaak van die skuld wat ek 

teen daardie persoon hou nie. 

Om só te bid, gaan saam met die werk van die Heilige Gees waarvoor ek ook moet 

bid en vra dat God aan my die Heilige Gees sal gee om my te lei in vergifnis.  

Wanneer Paulus skryf oor die gawes van die Heilige Gees en hy kom by die liefde, 

dan beskryf hy die liefde só: “Dit handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang 

nie, is nie liggeraak nie, hou nie boek van die kwaad nie.  Dit verbly hom nie oor 

onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid...”  Hoor julle hoe mooi word vergifnis 

beskryf as deel van liefde wat as gawe van die Heilige Gees vir ons gegee word? 

Vergifnis is dus iets wat groot opoffering van my vra, wat voortvloei uit die vergifnis 

wat God vir my in Jesus Christus gee en wat ek alleen kan doen wanneer ek bid en 

wanneer die Heilige Gees in my werk.   

Die vierde en laaste waarheid, waarna ons gaan kyk is: God se vergifnis is in 
werklikheid nie myne om te gee nie, maar alleen myne om met ander te deel. 
Wanneer die Here die woorde van vers 18 sê, gaan dit nie in die eerste plek oor 

sonde wat iemand teenoor my doen nie, maar oor die sonde wat iemand teenoor 

God doen. 

 

Die "oopsluit" en "toesluit" of "vergewe" en "nie vergewe" wat ons dan doen, is bloot 

die oproep om terug te keer na God toe.Om iemand op hierdie manier te vergewe, 

beteken dat ek met my woorde teenoor daardie persoon erken dat hy of sy in geloof 

gereageer het op die Woord van die Here. Eenvoudiger gestel:  wanneer ons as kerk 

`n lidmaat tug oor een of ander gebod wat hy of sy oortree en hulle bekeer hulle, dan 

kan ons bloot net bevestig dat God hulle reeds vergewe het. 

Die vergifnis wat ons aan iemand gee, wat teen die Here gesondig het, is slegs `n 

bevestiging van dit wat God gedoen het.  Wanneer daardie persoon egter nie bekeer 

nie en hy of sy word later afgesit, dan bevestig die kerk, met die afsnyding, dat 

daardie persoon in werklikheid nooit regtig tot volle geloof gekom het nie en moet 

ons as kerk aanhou om die evangelie aan hom of haar te verkondig. 

Maar hoe lyk vergifnis nou in die verskillende verhoudings in my lewe? 

Hoe lyk vergifnis in die verskillende verhoudings in my lewe? 

Elke verhouding in my lewe is uniek en het sy eie dinamika en daarom sal die manier 

waarop ek vergifnis gee, ook van verhouding-tot-verhouding verskil. 

In my verhouding met my naby mense – eggenoot, kinders, ouers, naby vriende – is 

dit dikwels makliker om vergifnis te gee.  Nie omdat vergifnis dan goedkoper is nie, 

maar omdat ek van aangesig tot aangesig met daardie persoon kan praat ek dit vir 

hom of haar sê.  Ek kan vir daardie persoon sê dat ek hom of haar vergewe, nie 

weens dit wat hy of sy gedoen het nie, maar weens dit wat God deur Jesus Christus 

vir my aan die kruis gedoen het.  Ek kan dan ook saam met daardie persoon bid en 
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vra dat God my sal help om daardie persoon werklik van harte te vergewe omdat Hy 

my vergewe het. 

In my verhouding met mense met wie ek minder kontak het, is dit moeiliker, juis 

omdat ek nie noodwendig met daardie persoon kan praat nie.  Tog kan ek dan vir 

daardie persoon skryf, bel of e-pos om só vir daardie persoon te sê dat ek hom of 

haar vergewe omdat God my vergewe het.  Moeite mag nooit `n verskoning wees vir 

hoekom ek nie iemand vergewe nie...vir God was dit nie eens te veel gevra toe Hy sy 

Seun vir ons laat pynig en sterf het nie!  Maak daardie oproep, skryf daardie brief of 

stuur die e-pos en kry iemand om saam met jou te bid! 

Sekerlik die moeilikste verhouding om in vergifnis te gee, is in my verhouding met 

mense wat my te na gekom het, maar met wie ek nie kontak het nie.  Hiervan ken 

ons almal `n paar voorbeelde – mede landsburgers, die regering, noem maar op.  

Dalk selfs `n oorlede familielid wat my te nagekom het op een of ander manier!  Dit is 

ontsettend moeilik, want ek kan nie met daardie persoon praat nie en ek kan nie `n 

brief skryf, `n e-pos stuur of `n oproep maak nie.  Juis hier is waar die krag van 

gebed en die genade van kerk-wees inkom.  Dit is juis dan wat ek na `n geloofsvriend 

toe kan gaan en vra om saam met my te bid.  Dit is dan wat ek kan bid en kan smeek 

dat God vir my `n gesindheid van vergifnis sal gee, sodat ek daardie persoon sal 

vergewe. 

Dit is daar waar ek teenoor iemand anders die sonde kan bely dat ek iemand anders 

nie vergewe nie, wat daardie persoon saam met my kan bid en wat ek gesond kan 

word.  Moet daarom nie langer wag nie.  Gaan saam met `n medegelowige in gebed 

na die Here toe, bely jou sonde teenoor Hom, en bely teenoor die Here dat jy daardie 

persoon vergewe vir dit wat hy of sy teen jou gedoen het. 

Onbeskryflike genade het ons van die Here ontvang deurdat Hy ons sondes 

afgeskryf het.  Vergewe daarom iemand anders wat jou skuld, wat God het jou in 

Jesus Christus vergewe! 


