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Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, groot en 
klein, 

Voordat ik met u wil stilstaan bij de betekenis van deze bede, wil ik eerst met u naden-
ken over de plaats van deze bede. Zeker voor onze spiritualiteit is dit heel belangrijk. 
Want er wordt door menigeen nogal geworsteld met de plaats van de zonden in hun 
leven. Nu is het op zich goed als we worstelen met de zonden in ons bestaan. Ze mogen 
nooit gewoon worden. We moeten ertegen blijven vechten. Hoe oud we ook worden. 
Maar tegelijkertijd kan deze strijd ons hele geloofsleven gaan bepalen. Waarbij we in 
een geloofswereld komen waarin we alleen nog maar tobben. Waarin ons hoofd gevuld 
is met opmerkingen als: 'Hoe hard ik mijn best ook doe, het is toch nooit goed genoeg.' 
'Altijd is mijn band met God verstoord vanwege mijn zonden.' Kortom een geloofsleven 
dat gedomineerd wordt door de zonden, gevoelens van tekortschieten en machteloos-
heid. Schuld- en zondegevoel kan gemakkelijk heel het leven met de HERE gaan be-
heersen en van de blijde boodschap van verlossing weinig over laten. [Zondebesef] 

Nu is het tegenovergestelde natuurlijk ook mogelijk. Dat we niet meer willen luisteren 
naar preken over onze zonden en tekortkomingen. Dat we het liefst doen of dat hele-
maal achter ons ligt. De Heer Jezus heeft er toch voor betaald en ik heb de Heilige Geest 
ontvangen. We zijn niet meer onder de wet, dus we hebben niets meer te maken met 
Gods geboden en met onze zonden. Dit is natuurlijk ook niet juist. De apostel Johannes 
schrijft in zijn eerste brief dat als we zeggen dat we de zonde niet kennen, we onszelf 
misleiden en de waarheid niet in ons is (1 Joh. 1,8). Maar het leven laten beheersen door 
zonde- en schuldgevoel is ook niet goed. Dat blijkt ook wel uit het Onze Vader. Want 
als de band van God met ons bepaald zou worden door onze zonden, dan had de Heer 
Jezus ons wel eerst geleerd om te bidden voor de vergeving van onze zonden en daarna 
om ons dagelijks brood. Maar Hij leert ons eerst te vragen om ons dagelijks brood en 
daarna om de vergeving van onze schulden. Dat is veel betekenend. De Here zet ons dus 
in de ruimte van het volle leven. Hij wil dat we met vreugde ons leven in zijn dienst 
leiden. Niet als mensen die door angst of schuldgevoel worden beheerst, maar als men-
sen die zich geliefd weten door hun God. En ja, dat is in dat leven ook die grote stoor-
zender. Van wie niemand het bestaan mag ontkennen. Niet voor niets heeft de Heer Je-
zus ons ook geleerd om te bidden voor de vergeving van onze schulden. [Goede volgor-
de] Maar niets als eerste, maar nadat we gevraagd hebben om ons dagelijks brood zodat 
we de Naam van onze Vader in de hemel kunnen heiligen, zodat we mee kunnen wer-
ken aan de komst van zijn Rijk en zodat wij zijn wil zullen doen. Dat als vooropmerking 
bij deze vijfde bede. 

Laten we nu  gaan letten op de inhoud van de bede. En ik wil daarbij allereerst stilstaan 
bij het woord 'ons' uit deze bede. Een van de mooie elementen van het Onze Vader is 
dat de Heer Jezus ons dit gebed zo geleerd heeft dat we het nooit individualistisch kun-
nen bidden. Hij leert ons dit gebed bidden als deel van de gemeenschap van de kerk. 
God is maar niet mijn exclusieve Vader. Nee, Hij is onze Vader. De Vader van vele 
kinderen met wie ik in gemeenschap leef en bid. Als ik tenminste dat woord 'ons' seri-
eus neem. Zo bid ik maar niet om mijn deel van het brood. Nee, ik bid om het brood van 
ons allemaal. Zodat we allemaal de HERE kunnen dienen in ons leven. En zo bid ik ook 
om de vergeving van onze schulden. Dus niet alleen om de schuld van mij, maar ook 
om de schuld van mijn broeders en zusters. Want die zitten met precies hetzelfde pro-
bleem als ik. [In gemeenschap] Dat ze door hun zonden barrières opwerpen tussen God 
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en henzelf. Dat hun band met God verstoord is en dat ze verloren zullen gaan als die 
schulden niet worden weggenomen. 

Nu is het gevaar bij dit woord 'ons' dat we ons bij deze bede gaan verschuilen in de 
groep. Zo onder het mum dat we allemaal zondaars zijn. En ik dus ook. Tja, ik hoor ook 
bij die groep. Maar dat mag niet de bedoeling zijn. We mogen ons hier niet verschuilen 
tussen de andere zondaars. Nee, de bedoeling is dat we als het ware naar voren stappen. 
Onze hand opsteken. Om het ergens mee te vergelijken. De juf is even uit het klaslokaal 
weg gegaan en in die tijd maakt een deel van de kinderen er een puinhoop van in de 
klas. Er wordt met proppen papier gegooid. Er worden mensen aan de haren getrokken 
en er wordt ontzettend veel lawaai gemaakt. En als de juf binnenkomt en die proppen 
papier op de grond ziet en kinderen ziet huilen die aan hun haar getrokken zijn, dan wil 
ze natuurlijk weten wie dat heeft gedaan. Nu kun je natuurlijk je vinger omlaag houden 
en je verschuilen in de groep. Terwijl je heel goed weet dat je zelf hebt meegedaan. Zo 
kun je ook vragen om de vergeving van onze schulden. 'Ja juf, het was niet goed wat we 
hebben gedaan. Maar ik was niet de enige die wat gedaan heeft. Sorry.' Maar werkelijk 
om vergeving vragen, begint met de verantwoordelijkheid nemen voor wat je hebt ge-
daan. [Niet schuilen] Dat is opstaan en zeggen, 'Juf, ik heb meegedaan. Ik heb dit ge-
daan en dat. En als u mij daarvoor straft dan heb ik dat ook gewoon verdiend.' Dat is je 
schuld belijden. En ieder die mee gedaan, zou moeten opstaan en moeten zeggen dat hij 
ook schuldig is. En dan kun je vragen om de vergeving van de schulden. Dan laat je iets 
zien van berouw en besef van schuld. 

Want wat is schuld eigenlijk? Het is een woord dat we in de kerk geregeld gebruiken als 
het gaat over onze zonden. Maar in de Bijbel komen we het in dat verband niet eens zo 
vaak tegen. In die zin zijn de twee versies van het Onze Vader, zoals de Heer Jezus die 
ons geleerd heeft ook niet gelijk. In de Griekse tekst wordt in Lucas 11 vers 4 niet het 
woord 'schulden' gebruikt maar het woord 'zonden'. In Mattheüs 6, 12 gebruikt de Heer 
wel het woord 'schulden'. Dat woord belicht onze zonden vanuit een bepaalde hoek. Het 
legt het accent op ons tekortschieten. Namelijk dat we God niet datgene geven God 
waar Hij recht op heeft. En waar heeft God recht op, jongens en meisjes? Hij heeft recht 
op ons hart, op onze liefde, op onze gehoorzaamheid, op onze eerlijkheid en openheid. 
God heeft goed beschouwd recht op heel ons leven. Want Hij heeft ons het leven gege-
ven zodat wij het in liefde kunnen teruggeven aan Hem. En alles wat wij Hem dus niet 
geven van onszelf, zorgt voor schuld tegenover God. Als wij van ons geld iets voor ons-
zelf houden en doen alsof  de HERE daar niets over te zeggen heeft, dan maken we 
schuld bij God. Als we iets van ons lichaam, zoals onze seksualiteit losmaken van de 
dienst aan God, maken we schuld. Als we over een deel van onze tijd zeggen dat God 
daar niets over te zeggen heeft, maken we schuld. God heeft recht op heel ons leven. En 
waar we doen alsof dat niet zo is, zijn we schuldig. [Schuld tegenover God]  Nu is het 
overigens geen straf om God te betrekken bij al ons geld, al onze tijd, heel ons lichaam 
en noemt u het verder maar op. Het geeft juist des te meer vreugde in het leven. Want 
zou je niet veel meer van de bezigheden in je vrije tijd genieten als je die bezigheden 
zou ontvangen als een geschenk van God? Dan is het geen gestolen tijd, maar tijd om 
van te genieten. Hetzelfde geldt voor onze aankopen. Als we het gevoel hebben dat we 
dat geld anders hadden moeten gebruiken, dan zullen we er niet echt van genieten. Maar 
als we datgene wat we hebben gekocht uit de hand van de HERE ontvangen is het ple-
zier alleen maar nog groter. Hetzelfde geldt ook voor onze seksualiteit en zoveel andere 
dingen in dit leven. 
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Als we zo naar ons leven kijken, dan hebben we vele schulden bij God. God krijgt zel-
den van ons waar Hij recht op heeft. En die schuld moet toch betaald worden. En God 
kan hem nergens van inhouden. Als je veel schulden hebt bij de bank of bij het energie-
bedrijf of de woningbouwvereniging dan kan er beslag worden gelegd op je inkomen en 
worden daar je schulden van betaald. Maar zelfs al zouden we precies leven zoals God 
dat van ons vraagt, dan blijft er nog niets over om de schuld mee af te betalen. We heb-
ben alleen maar kans om van deze schulden af te komen als God ze ons kwijt scheldt. 
Als God niet van ons vraagt om de rekening te voldoen. En God kan dat doen. Omdat 
Hij ervoor gezorgd heeft dat zijn Zoon Hem gegeven heeft wat wij Hem hadden moeten 
geven. Zo kan God u en mij vergeven. En als God vergeeft, dan is het ook echt verge-
ven, zoals we dat zo prachtig belijden in Zondag 21, antwoord 56. Daar wordt de taal 
van de schulden gebruikt. [Werkelijk weg] Want daar staat: omdat Christus voldaan 
heeft, wil God nooit meer denken aan al mijn zonden, ook niet aan mijn zondige aard 
waartegen ik mijn leven lang moet strijden. God wil nooit meer aan al mijn zonden en 
schuld denken. Ze zijn weg en God haalt ze nooit meer tevoorschijn. Ze zijn meegeno-
men in de zee en in die zee wordt niet gevist. Wat een feest is dat. Wat een reden om 
elke dag dankbaar te zijn en met nieuwe kracht van het leven te genieten. 

Nu maken we natuurlijk niet alleen schulden bij God, maar ook bij onze naasten. Gezien 
de opdracht die er ligt om elkaar lief te hebben als onszelf schieten we ook veel tegen-
over elkaar tekort. Het is belangrijk dat we hier goed bij stilstaan en dus door laten drin-
gen hoeveel schuld we bijvoorbeeld tegenover elkaar hebben. En de vijfde bede bepaalt 
ons bij de vraag hoe we met die schuld van onze naasten omgaan. Want het blijft na-
tuurlijk een opmerkelijke zin in een gebed: zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets 
schuldig was. We zeggen hier toch maar dat wij de mensen die ons iets schuldig zijn 
hun schulden kwijtschelden. We schelden onze naaste zijn schulden kwijt. Dat is wat 
we tegen God zeggen. En we maken een vergelijking tussen God die onze schulden 
vergeeft en wij die onze naasten vergeven. [Opmerkelijk] Je moet het maar durven zeg-
gen. Ik denk niet dat iemand van ons dit snel in een zelf geformuleerd gebed tegen de 
HERE zou zeggen. Ik kan me niet herinneren dat ik het ooit ben tegen gekomen en als 
ik eerlijk ben dan zeg ik het zelf ook nooit in mijn persoonlijk gebed. Toch heeft de 
Heer Jezus dit zo belangrijk gevonden dat Hij deze woorden heeft opgenomen in dat 
toch korte gebed dat Hij ons geleerd heeft. Een gebed waarin ieder woord is afgewogen. 
Dus deze woorden heeft Hij heel bewust toegevoegd. 

Waarom precies? Dat is niet met zekerheid te zeggen. Wat wel duidelijk wordt uit zijn 
prediking dat Hij grote waarde hechten aan het vergeven van onze naaste. Denken we 
maar aan wat we gelezen hebben. De gelijkenis over de harteloze dienaar volgde op een 
vraag van Petrus. Namelijk de vraag hoe vaak hij zijn broeder of zuster moet vergeven. 
Tot zeven keer toe? Wat al best veel is. Bij veel mensen krijg je niet zeven kansen. De 
Heer Jezus vindt zeven keer absoluut niet veel. Nee, zegt Hij, niet zeven keer, maar ze-
ventig keer maal zeven keer. Dus vierhonderdnegentig keer. Dat is natuurlijk niet pre-
cies 490 keer, de Heer bedoelt dat we onze naaste iedere keer moeten vergeven als hij of 
zij om vergeving vraagt. [Altijd vergeven] Ook al is dat voor de 500ste of de 1000ste keer. 

Nu moeten we hier wel een aantal opmerkingen bij maken, om te voorkomen dat broe-
ders en zusters ten onrechte in de moeite komen. De eerste opmerking die ik wil maken 
is dat vergeving iets is dat je geschonken wordt. Het is nooit iets waar je recht op hebt. 
Vergeving kun je niet opeisen. Dat kom je in de pastorale praktijk nog wel eens tegen. 
Broeders of zusters die een ander diep hebben gekwetst, vergeving hebben gevraagd en 
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dan lopen te klagen als de vergeving niet gelijk komt. [Niet opeisen] Met name bij in-
cest zie je dat geregeld. Dat is een vorm van geestelijke incest. Want opnieuw wordt er 
geen respect getoond voor de gevoelens van het slachtoffer. Juist die eis maakt het het 
slachtoffer bijna onmogelijk om te vergeven. Want de dader heeft blijkbaar nog niets 
geleerd. 

Aan de andere kant wordt ook wel gezegd: 'Ik vergeef het je wel, maar vergeten doe ik 
het nooit.' Als je dat letterlijk neemt dan is dat wel te begrijpen. Het is voor ons bijna 
onmogelijk om gebeurtenissen die veel pijn hebben gedaan echt te vergeten. Maar het 
wordt soms ook wel gebruikt om niet echt te vergeven. Echt vergeven is wegnemen wat 
tussen jou en de ander in staat. Als je dan aan de ene kant zegt dat je het vergeeft, maar 
aan de andere kant het wel nodig vindt om te zeggen dat je het nooit zult vergeten, dan 
blijft er toch iets tussen jou en de ander in staan. [Echt wegnemen] Dan koester je blijk-
baar toch nog wrok en boosheid. En wat de grote waarde van vergeving is, is dat alles is 
opgeruimd. Dat ruimt niet alleen op voor de dader, maar ook voor het slachtoffer. Veel 
te veel mensen vergiftigen hun eigen hart door vast te houden aan het leed dat hen is 
aangedaan. Ze blijven zich maar slachtoffer voelen. Hun hart is gevuld met boosheid en 
wraakgevoelens. Dat is niet gezond. Dat is ook niet christelijk. Want waar boosheid en 
wraakgevoelens ons hart vullen, daar is geen plaats voor de Heilige Geest. 

Vergeving schept levensruimte voor de dader en het slachtoffer. En dat is wat de HERE 
wil. Dat het leven hersteld wordt en niet langer vergiftigd wordt. Dat maakt de Heer 
Jezus ons duidelijk in de gelijkenis die we gelezen hebben. De dienaar aan wie zoveel 
schuld was kwijt gescholden heeft er niets van begrepen. Hij voelde zich niet werkelijk 
schuldig tegenover zijn heer. Want had hij zich werkelijk schuldig gevoeld, dan had hij 
gejubeld over de ruimte die de kwijtschelding van zijn schuld hem had gegeven. Maar 
hij zocht niet het leven met zijn heer. Hij zocht zijn eigen leven. En daarom was hij ook 
zo kil tegenover de slaaf die hem een klein bedrag schuldig was. Hij kende geen liefde. 
Hij dacht alleen maar aan zichzelf. En de Heer Jezus maakt ons duidelijk dat wie zo om 
vergeving van zijn schulden bidt, geen blijvende vergeving hoeft te verwachten. Want 
die heeft niets van Gods liefde begrepen. Die leeft alleen maar voor zichzelf. En voor 
zulke mensen is geen plaats in het Koninkrijk van God. 

Natuurlijk kan het gebeuren in het leven van een broeder of zuster dat het niet lukt om 
de ander de vergeven. Vanwege het simpele feit dat iemand geen vergeving vraagt. 
Maar ook dan moet het verlangen er wel zijn om te vergeven. Precies zoals we in de 
Catechismus belijden. Dat wij als een bewijs van Gods genade in ons opmerken, dat wij 
het vaste voornemen hebben om onze naaste van harte te vergeven. We hebben het vas-
te voornemen. [Vast voornemen] We willen het dus graag. We bijten ons dus niet vast 
in het onrecht dat ons in aangedaan, maar we willen vergeven. We willen vergeven om-
dat we zelf zoveel vergeving van God hebben ontvangen en mogen ervaren hoe dat le-
vensruimte geeft met God. En die levensruimte willen we ook met de naaste. Het doet 
ons dus pijn en verdriet als we niet in de gelegenheid komen om te vergeven. Dat is de 
christelijke houding en daar bepaalt Christus ons iedere keer bij als we het gebed bidden 
dat Hij ons geleerd heeft.  

 Amen 


