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VERKENNING

Een sprookje?

J.R. Geersing

Er was eens een koning. En die koning had een heleboel dienaren. Op een dag ontdekt de koning dat een van zijn dienaren
een onvoorstelbaar grote schuld heeft opgebouwd en niet kan betalen. De koning besluit de man met zijn gezin als slaven te
verkopen. In zijn wanhoop kruipt de man naar de koning toe en zegt dat hij alles zal betalen. De koning krijgt medelijden
met de man. Hij laat hem vrij en scheldt hem de schuld kwijt. De koning wil zelf de schade lijden. Niemand kan zijn oren
geloven. De man zelf het allerminst.

Er was eens een koning. Nou, zulke koningen bestaan niet. Geen mens die zoiets doet. En toch is het geen sprookje. Het is
een gelijkenis van Jezus (Mat. 18:21-35) over de meest werkelijke werkelijkheid van God, waarin de onmogelijkste dingen
gebeuren. Een koning die schade wil lijden. En die koning, dat is God. Geen mens doet zoiets, maar Hij wel: Hij geeft een
mens die alles verspeeld heeft, zijn leven terug.
Vergeven noemen we dat. Vergeven is meer dan laten zitten of door de vingers zien. Vergeven is: aanvaarden en opnieuw
beginnen. Vergeven is: bereid zijn de schade te dragen, de pijn te lijden. Vergeven is: willen inleveren, van je recht, van je
gelijk, van je eer, van jezelf. God doet dat. Telkens weer.
In de gelijkenis vergelijkt Jezus de schuld die een mens bij God heeft, met de onbetaalbare schuld van de man bij de
koning. Wat de man precies gedaan had, horen we niet. We horen alleen van een schuld, van een achterstand. Datgene
wat hij zijn heer zou moeten geven, daaraan kan hij niet voldoen. Zo is het ook met onze schuld bij God. Het is een
achterstand in vergelijking met zoals het in de beginne was. Dat vóel je misschien niet als achterstand - dat is trouwens ook
onze ellende, dat we dat niet meer aanvoelen - maar het ís wél een achterstand. Je hebt een gigantische achterstand, zegt
Jezus in de gelijkenis. Naast de concrete dingen die je fout doet, is die het grootste deel van je schuld. Onbetaalbaar.
Ook voor ons is er maar één manier om van je schuld af te komen. En dat is als de Heer je je schuld kwijtscheldt. En dat
doet God. De Bijbel staat er vol van. God vergeeft graag, staat er ergens. Maar wil het zover komen, dan zullen wij van
onze kant die zonden moeten erkennen. Net als die man die bij de koning op zijn knieën viel. Dan is er vergeving. Wát je
ook gedaan hebt. Bewust, onbewust, concreet en aanwijsbaar of die minder aanwijsbare maar minstens zo grote
achterstand, waar erkend wordt en beleden, vergeeft God. Wat een Koning!

En nu verder
Er was eens een koning. En die koning, dat was God. En er was eens een mens. En dat was de man die zijn leven van de
koning had teruggekregen. Die mens had, zoals zoveel voorkomt, iemand die bij hem in het krijt stond. Terwijl hij
opgewekt (!) naar huis loopt, komt hij die ander tegen. Hij grijpt hem bij de keel en eist betaling. Genade, kermt de ander.
Maar daar wil hij niet van weten: ik sta in mijn recht..., betalen zul je.
Er was eens een mens. Nou, die mens was er wel. En die mens is er nog steeds. Want het is nog steeds maar al te vaak de
mens die geen pardon kent. Ook de christen, hij is maar al te vaak een mens die maar niet begrijpt wat er met hemzelf
gebeurd is.
Kijk maar om je heen. Vriendschappen en familierelaties gaan onherstelbaar kapot, omdat er iets kwalijk te nemen valt.
Mensen worden van binnen vergiftigd, omdat ze maar niet klaar komen met wat hun werd aangedaan. Mensen weigeren
niet alleen de eerste hand uit te steken, maar ook om de uitgestoken hand van de ander te accepteren. Mensen zetten alles
op alles om hun recht te krijgen. Verwoestend is het: voor het leven van een ander en voor je eigen leven. En het is
niemand vreemd.
Er was eens een mens. En wie is die mens niet? In de gelijkenis hebben we door hoe absurd de man optreedt: hij krijgt zijn
eigen leven cadeau, maar maakt het leven van een ander onmogelijk. In de praktijk van ons eigen leven hebben we het
minder gauw door. Wellicht zijn het ook bij ons de buitenstaanders die het zien: hoor hoe ze zingen van genade, kijk eens
hoe ongenadig ze met elkaar omgaan.
En de koning in het verhaal? Dat hijzelf schade moest lijden, wilde hij opbrengen. Maar dat die man zelf géén schade wilde
lijden, voor een veel kleiner bedrag dan hijzelf de koning schuldig was, dat is voor de koning onaanvaardbaar. Waarvoor
had hij de man eigenlijk gespaard? Hij had zijn geld verloren en de man had hij niet gewonnen. Het is nog steeds het oude
liedje van de oude mens. En op dat moment gaat de relatie kapot. Je eigen schuld vergeven krijgen en zelf niet vergeven,
dat is onvergeeflijk.



In het Onze Vader verbindt de Here Jezus beide delen van het verhaal: Gods vergeving en onze vergeving. En sterker dan
wij denken. Hij zegt niet: en vergeef ons onze schulden, dan doen wij het ook bij anderen. Nee, het is: vergeef ons onze
schulden zoals ook wij vergeven, vergeven hébben, staat er eigenlijk. Het is of we pas om vergeving kunnen vragen, als we
eerst zelf anderen vergeven hebben. Er is een wisselwerking tussen Gods vergeving en onze vergeving. Wie iets ontdekt
van Gods lijden aan onze schuld, zal bereid moeten zijn ook zelf te lijden aan de schuld van een ander. Pas dan kun je met
een eerlijk gezicht God om vergeving vragen.
Gelukkig is het niet zo dat God eerst kijkt hoe wij anderen vergeven en dat hij ons dan net zo behandelt. Dat zou niet zo
best zijn... Maar het is wel duidelijk dat het één niet zonder het ander kan en het ander niet zonder het één. Anders trekt
God de vergeving weer in.

Moeilijk
Nu is vergeven moeilijk, van binnen erg moeilijk. Vergeven is zelfs schade lijden en de pijn dragen. Soms proberen mensen
op een andere manier klaar te komen met wat ze is aangedaan.
Er is de weg van de vergelding. Als het niet metterdaad gebeurt, dan gebeurt het wel met woorden. Dat kom je tegen in
persoonlijke verhoudingen: hatelijkheden worden teruggekaatst, boze brieven worden teruggeschreven, hoofden worden
afgewend, de gelegenheid wordt aangegrepen om eens goed de waarheid te zeggen. Wie deze weg kiest, komt in een
duivelskring. Hij bevrijdt de ander niet van schuld, maar zelf is hij ook niet vrij. Hij is en blijft de gevangene van zijn
verongelijkt zijn, zijn woede en zijn haat.
Er is ook de weg van het vergeten. Zand erover, gebeurd is gebeurd. Er niet meer over praten. Erboven staan. Ach..., laat
maar zitten. Dat lijkt al heel wat beter en misschien wel wijs en verstandig. Soms kom je niet verder. Maar is het een
oplossing? Een mens kan hoogstens dingen vergeten die hem niet echt geraakt hebben. De rest kun je verdringen,
wegduwen. Maar er hoeft maar iets te gebeuren of het komt weer naar boven. Net als een veenbrand.
En er is de derde weg. Die van de vergeving. Geen makkelijke weg, maar wel een vruchtbare. Daar hoort bij: je eerlijk
bewust zijn dat je pijn lijdt, en ook eerlijk uitspreken als je fout zat. Want net als in het verhaal gaat ook in intermenselijke
verhoudingen belijden aan vergeven vooraf. Het is de weg van het elkaar in de ogen kijken en het opnieuw met elkaar
beginnen en het samen verder gaan. Of beter nog: kijk, voordat je elkaar in de ogen kijkt, eerst samen naar boven en
probeer te beseffen wat de Koning jou vergeeft. En bedenk dat wat er tussen jullie is, in geen verhouding staat met wat er
tussen God en jou was.
Ja, en dan kan vergeven lijden zijn, zoals de koning dat deed. En een werkwoord. Zoals in sommige situaties ook schuld
belijden een werkwoord, een houding, moet zijn. Maar dat is de weg die Jezus ons wijst. En Hij die de onmogelijke weg
naar de vergeving gelopen heeft, Hij mag je dat toch ook vragen?
En als die ander dan niet wil? Of als die ander niet reageert op de uitgestoken hand van jouw kant? Op de duur kan je niets
anders resten dan dat je probeert jezelf niet naar beneden te laten halen door woede of wrok. Maar dat je werkt aan een
goede houding, zoals ook in de Catechismus staat: dat wij het vaste voornemen hebben onze naaste van harte te vergeven.
Pas ervoor op dat je hart geen wildernis wordt. En ook niet al te slachtofferig doen. En steeds nuchter bedenken dat God
en anderen ook schade lijden aan ons.

Er was eens een koning die koos voor vergeving. Het klinkt als een sprookje. Maar dat is het niet. Want die koning, dat is
God. En er was eens een mens die - zelf begenadigd - ongenadig was voor de ander. En dat is geen sprookje. Hij bestaat
in veelvoud.
Eens was er een mens die echt kon vergeven en zo anderen liet leven. Jezus Christus. In het gebed dat Hij ons leert, vragen
wij dat we ook wat dat betreft, in zijn voetsporen zullen gaan.
Een gebed dat nodig is. Maar als we zo bidden en leven, leven we lang en gelukkig. Dat klinkt ook als een sprookje.
Maar dat is het niet.

Voor de bespreking:
1.God vergeeft graag. Maar wil het zover komen, dan zullen wij de zonden moeten erkennen en komen tot het belijden van

schuld.
2.Kun je iemand vergeven als hij zijn schuld niet heeft erkend of beleden?
3.'Mensen weigeren niet alleen de eerste hand uit te steken, maar ook om de uitgestoken hand van de ander te accepteren.' 

Herkenbaar, maar erkennen we dit ook?
4.Vergeven is moeilijk. Vergeven is zelfs schade lijden en de pijn dragen. Maar je kunt er ook door groeien.
5.Vergeving kun je niet afdwingen, die moet geschonken worden.



6.Moet je met vergeving altijd wachten tot de ander zijn schuld belijdt? Betrek hierbij Lucas 23:34 ('Vader, vergeef het
hun, want zij weten niet wat zij doen ') en Handelingen 7:60 ('Here, reken hun deze zonde niet toe!').


