
Mattheus 18: 21-22 
Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg: ‘Heer, als mijn broeder of 
zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? 
Tot zevenmaal toe?’ 22Jezus antwoordde: ‘Niet tot zevenmaal toe, zeg 
ik je, maar tot zeventig maal zeven. 

Matthew 18: 21-22 
Then Peter came to Jesus and asked, “Lord, how many times shall I 
forgive my brother or sister who sins against me? Up to seven times?”
22 Jesus answered, “I tell you, not seven times, but seventy-seven 
times.





Mattheus 18:15-18 
Als een van je broeders of zusters tegen je zondigt, moet je die daarover 
onder vier ogen aanspreken. Als ze luisteren, dan heb je ze voor de 
gemeentebehouden. 16Luisteren ze niet, neem dan een of twee anderen mee, 
zodat de zaak zijn beslag krijgt dankzij de verklaring van ten minste twee 
getuigen. 17Als ze naar hen niet luisteren, leg het dan voor aan de gemeente. 
Weigeren ze ook naar de gemeente te luisteren, behandel hen dan zoals je 
een heiden of een tollenaar behandelt. 18Ik verzeker jullie: al wat jullie op 
aarde bindend verklaren zal ook in de hemel bindend zijn, en al wat jullie op 
aarde ontbinden zal ook in de hemel ontbonden zijn. 

Matthew 18: 15-18 
15 “If your brother or sister sins, go and point out their fault, just between the 
two of you. If they listen to you, you have won them over.16 But if they will 
not listen, take one or two others along, so that ‘every matter may be 
established by the testimony of two or three witnesses.’17 If they still refuse 
to listen, tell it to the church; and if they refuse to listen even to the church, 
treat them as you would a pagan or a tax collector.
18 “Truly I tell you, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and 
whatever you loose on earth will be loosed in heaven.





Genesis 4:23-24 
23Lamech zei tegen zijn vrouwen:  ‘Ada en Silla, hoor wat ik zeg! 
Vrouwen van Lamech, luister naar mij! Wie mij verwondt, die sla ik 
dood, zelfs wie mij maar een striem toebrengt. 24Kaïn wordt 
zevenmaal gewroken, Lamech zevenenzeventigmaal.

Genesis 4:23-24
23 Lamech said to his wives, “Adah and Zillah, listen to me; wives of 
Lamech, hear my words. I have killed a man for wounding me, a young 
man for injuring me. 24 If Cain is avenged seven times, then Lamech
seventy-seven times.”



Mattheus 15: 23-35 
Daarom is het met het koninkrijk van de hemel als met een koning die 
rekenschap wilde vragen van zijn dienaren. 24Toen hij daarmee 
begonnen was, bracht men iemand bij hem die hem tienduizend talent 
schuldig was.

Matthew 15: 23-35
23 “Therefore, the kingdom of heaven is like a king who wanted to 
settle accounts with his servants. 24 As he began the settlement, a man 
who owed him ten thousand bags of gold was brought to him.



25Omdat hij niets kon terugbetalen, gaf zijn heer bevel dat de man 
samen met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij bezat verkocht 
moest worden, zodat de schuld kon worden ingelost. 26Toen wierp de 
dienaar zich aan de voeten van zijn heer en smeekte hem: “Heb geduld 
met mij, ik zal u alles terugbetalen.”27Zijn heer kreeg medelijden, hij 
liet hem vrij en schold hem de geleende som kwijt. 28Toen deze dienaar 
naar buiten ging, trof hij daar een van de andere dienaren, die hem 
honderd denarie schuldig was. 

25 Since he was not able to pay, the master ordered that he and his 
wife and his children and all that he had be sold to repay the debt.
26 “At this the servant fell on his knees before him. ‘Be patient with 
me,’ he begged, ‘and I will pay back everything.’ 27 The servant’s 
master took pity on him, canceled the debt and let him go.
28 “But when that servant went out, he found one of his fellow 
servants who owed him a hundred silver coins.



Hij nam hem in een wurggreep en beet hem toe: “Betaal me alles wat 
je me schuldig bent!” 29Toen wierp deze zich voor hem neer en smeekte 
hem: “Heb geduld met mij, ik zal je betalen.”30Maar hij wilde daar niet 
van weten, integendeel, hij liet hem gevangenzetten tot hij de hele 
schuld zou hebben afbetaald. 31Toen de andere dienaren begrepen wat 
er gebeurd was, waren ze zeer ontdaan, en gingen ze naar hun heer 
om hem alles te vertellen. 32Daarop liet zijn heer hem bij zich roepen 
en hij zei tegen hem: “Je bent een slechte dienaar. Heel die schuld heb 
ik je kwijtgescholden, omdat je me erom smeekte. 

He grabbed him and began to choke him. ‘Pay back what you owe me!’ 
he demanded. 29 “His fellow servant fell to his knees and begged him, 
‘Be patient with me, and I will pay it back.’ 30 “But he refused. Instead, 
he went off and had the man thrown into prison until he could pay the 
debt. 31 When the other servants saw what had happened, they were 
outraged and went and told their master everything that had 
happened. 32 “Then the master called the servant in. ‘You wicked 
servant,’ he said, ‘I canceled all that debt of yours because you begged 
me to.



33Dan had jij toch zeker ook medelijden moeten hebben met die 
andere dienaar, zoals ik medelijden heb gehad met jou?” 34En zijn heer 
was zo kwaad dat hij hem in handen van de gerechtsbeulen gaf tot hij 
de hele schuld zou hebben terugbetaald. 35Zo zal mijn hemelse Vader 
ook ieder van jullie behandelen die zijn broeder of zuster niet van 
harte vergeeft.’

33 Shouldn’t you have had mercy on your fellow servant just as I had on 
you?’ 34 In anger his master handed him over to the jailers to be 
tortured, until he should pay back all he owed. 35 “This is how my 
heavenly Father will treat each of you unless you forgive your brother 
or sister from your heart.”





• Dat je vecht tegen wraakgevoelens (Romeinen 12:9)
• Dat je geen kwaad met kwaad vergeldt (1 Tessalonisenzen 5:15)
• Dat je de ander het goede toewenst (Lucas 6:28)
• Dat je verdrietig bent om tegenslagen die de ander ervaart (Spr.24:17)
• Dat je bidt voor zijn of haar welzijn (Matteüs 5:44);
• Dat je verzoening zoekt voor zover het van jou afhangt (Rom. 12:18)
• Dat je te hulp komt als die ander het moeilijk heeft (Exodus 23:4). 





Efeziërs 4:30-32
‘Maak Gods heilige Geest niet bedroefd, want hij is het stempel 
waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing. Laat alle wrok 
en drift en boosheid varen, alle geschreeuw en gevloek, en alle 
kwaadaardigheid. Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef 
elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft.’ 

Ephesians 4:30-32
30 And do not grieve the Holy Spirit of God,with whom you were 
sealed for the day of redemption. 31 Get rid of all bitterness, rage and 
anger, brawling and slander, along with every form of malice. 32 Be 
kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in 
Christ God forgave you.




