
Vergeven 

Jezus heeft verteld dat het belangrijk is om een ander te vergeven als hij iets verkeerds doet. 

Petrus vraagt aan Jezus: ‘En wat als die ander het elke keer verkeerd doet? Hoe vaak moet ik hem dan 
vergeven? Zeven keer?’ ‘Nee’, zegt Jezus. ‘Je moet de ander niet zeven keer vergeven. Je moet de 
ander zeventig keer zeven keer vergeven!’ Petrus probeert te tellen op zijn vingers hoe veel dat is. Hij 
weet het niet precies, maar veel is het wel! 

 
Jezus vertelt een verhaal: 

‘Er is een koning. Die koning is heel rijk. Hij heeft geld geleend aan mensen die het nodig hadden. “Je 
mag het lenen”, heeft hij tegen ze gezegd, “maar ik wil het wel weer terug.” Vandaag is het zover. De 
koning kijkt op zijn lijstje. Daar staat precies op aan wie hij geld heeft geleend. Hij laat die mensen bij 
zich komen. Een voor een. 

De mensen geven het geld terug aan de koning. “Hartelijk bedankt voor het lenen”, zeggen ze. Dan 
komt een knecht van de koning binnen. Hij staat ook op het lijstje van de koning. “U moet mij 
tienduizend muntstukken betalen”, zegt de koning. De knecht voelt in zijn zakken. Ze zijn leeg. De 
knecht begint te huilen. Hij buigt diep voor de koning. “Geef me nog een beetje tijd, koning. Ik zal alles 
terugbetalen, dat beloof ik!” De koning ziet hoe verdrietig zijn knecht is. “Weet je wat”, zegt hij. “Je 
hoeft het geld niet terug te betalen.” De knecht kan het bijna niet geloven! Hij bedankt de koning 
hartelijk en huppelt het paleis uit.  

Daar ziet hij een man lopen. Hij kent die man wel. Het is een oude vriend van hem. “Hé, jij daar!” roept 
hij. “Ik heb jou een keer honderd munten geleend. Maar die heb je nooit aan mij terugbetaald!” Hij 
rent op de vriend af en neemt hem in de houtgreep. “Geef hier dat geld!” roept hij. De oude vriend 
begint te huilen. “Geef me nog een beetje tijd. Ik zal je alles terugbetalen. Dat beloof ik!” Maar de 
knecht wil er niks van weten. Hij brengt zijn oude vriend naar de gevangenis. “Je blijft hier net zo lang 
tot je alles aan mij terug hebt betaald.” 

De koning hoort wat er is gebeurd. Hij laat de knecht bij zich komen. “Hoe kan dat nou?” zegt hij tegen 
hem. “Je moest mij tienduizend muntstukken betalen, maar die had je niet. Ik heb gezegd dat je het 
geld niet meer terug hoefde te geven. Waarom word je dan zo boos op die oude vriend die jou nog 
geld moest geven? En laat je hem alles terugbetalen?” De koning is boos. “Weet je wat”, zegt hij. “Je 
moet mij toch al het geld teruggeven. Alle tienduizend muntstukken. Tot de laatste cent.”’ 

Jezus zegt: ‘God wil dat jullie andere mensen ook vergeven. Doe je dat niet? Dan ben je net als die 
knecht van de koning!’ 
 

 

 


