
Bijbelstudie Matteüs 18:21-35 Maar nee, daar is vergeving 
1e Kruiswoord “Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen” 

 

Lees Matteüs 18:21-35 volgens ‘de Zweedse methode’ 

Zet met een pen of potlood een ? wanneer je een zin/opmerking/vers niet begrijpt.  

Een ! als bij dat gedeelte een lichtje gaat branden (nu begrijp ik het! of: dit is een nieuw 

inzicht voor mij!). Plaats een  wanneer dat gedeelte je raakt. 

Noteer dit en vertel elkaar wat je niet begrepen hebt ?, wat je nu juist opgevallen is ! en wat je 

geraakt heeft . Wat leert deze bespreking jou? 

 

 

Stellingen/vragen om met elkaar te bespreken  

 

• De popzanger Elton John zong al “sorry seems to be the hardest word” (zie link: 

https://www.youtube.com/watch?v=GvbQzRAi4wM). Vrij vertaald: sorry zeggen is 

het lastigste wat er is. Vind jij het lastig om ‘sorry’ te zeggen?  

• ‘Sorry’ kan ook een heel gemakkelijk uitgesproken woord zijn zonder echte betekenis. 

Wanneer toont iemand volgens jou oprecht berouw? 

• Reageer op de volgende stelling: “mensenlevens en hele kerken gaan kapot door een 

gebrek aan schuldbesef.” 

• Jezus is de tegenpool van Lamech (Genesis 4:23-24). Tegenover Lamechs nooit 

ophoudende wraakzucht ademt Jezus nooit ophoudende vergevingszucht uit. Het is de 

houding van de wereld (‘vergelden zal ik je’) tegenover die van de christen (‘vergeven 

zal ik je’). Wat is jouw houding? 

• In kerken kan vanuit deze tekst al snel een druk heersen om te moeten vergeven.  

Dat kan zelfs zeer onbarmhartig zijn! Zeker wanneer mensen niet naast het slachtoffer 

gaan staan en weinig invoelend vermogen hebben. Helaas gebeurt dit. Misschien ook 

wel in deze preek? Van Jezus kan dit echter niet gezegd worden.  

Mediteer eens een paar minuten over zijn 1e kruiswoord (“Vader, vergeef hun, want ze 

weten niet wat ze doen”). Welke positie rond het kruis van Christus heb jij eigenlijk? 

• Vergeven is moeilijk, maar wel een bevrijdende weg. Je kan de klok niet terugdraaien, 

maar zonder vergeving blijf je slachtoffer. “Ga in Christus’ vergeving staan,” klonk 

het daarom in de preek. En: “kan jij vergeven? Ik niet. Maar Jezus in mij en Jezus in 

jou kan het wel.” Waar zou vergeving jou van kunnen bevrijden?  © Reinier Kramer | 2021 

https://www.youtube.com/watch?v=GvbQzRAi4wM

