
  De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht. 
  (Deze gelijkenis kun je lezen in : Mattheüs 18:21-35 ) 

 

Eerst lezen. 
Daarna volgen er vragen en opdrachten. 
 
Gelijkenissen 
 
Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen 
veel dingen te leren. 
Iedere gelijkenis is ook een les voor jou en iedereen. 
Het is belangrijk om het licht van de Heilige Geest te ontvangen, om daardoor te 
leren wat de Heere Jezus ons te zeggen heeft met Zijn onderwijs. 
 

Een vraag aan de Heere Jezus 
 
De Heere Jezus heeft met Zijn discipelen gesproken over Zijn Koninkrijk. 
Hij heeft geleerd wie er een plaats krijgt in Zijn Rijk. 
Om een plaats te krijgen in het Rijk van Koning Jezus, is er een nieuwe geboorte 
nodig. 
Wie opnieuw geboren wordt, geboren uit God, hoort bij Koning Jezus en Zijn Rijk. 
Wie bij Koning Jezus hoort, moet ook leren hoe een kind van Zijn Koninkrijk behoort 
te leven. 
Mag een kind van Gods Koninkrijk hoogmoedig ( trots ) leven ? Nee. 
Mag een kind van Gods Koninkrijk vragen of hij of zij de meeste mag zijn in Zijn 
Koninkrijk ? Nee. 
Het gaat in het Rijk van Koning Jezus niet om de belangrijkste te willen zijn. Het gaat 
om de Koning. Dat moet geleerd worden. Het gaat er niet om of je de meeste bent, 
maar of je de minste kunt zijn. 
Toch vragen de discipelen een keer aan de Heere Jezus wie de meeste is in Zijn 
Koninkrijk. 
Het is geen goede vraag van de discipelen. 
Ze hadden beter kunnen vragen om genade en wijsheid om, als een kind van Gods 
Koninkrijk, te leven. 
Kinderen van Gods Koninkrijk moeten zoveel leren. 
Ze hebben onderwijs van hun Koning nodig en ze moeten niet doen wat ze zelf 
bedenken. 
 

Het antwoord van de Heere Jezus 
 
De Heere Jezus geeft antwoord op de vraag van de discipelen. 
De Heere Jezus gaat de discipelen leren dat ze niet hoogmoedig ( trots) mogen zijn, 
maar nederig, ( eenvoudig ) zoals een kind. 

 
 
 
 
 



Zoals een kind 
 
De Heere Jezus roept een kind en zegt tegen de discipelen :”Jullie moeten als een 
kind worden.” 
Moeten de discipelen kinderachtig doen ? 
Nee, met het voorbeeld van een kind wil de Heere Jezus iets anders leren. 
De Heere Jezus wil leren, dat de discipelen net zo moeten leven als een kind. 
Kinderen laten hun ouders zorgen in hun leven. 
Zo moeten de discipelen de Heere laten zorgen in hun leven. 
Een kind is eenvoudig, klein. 
Van dit voorbeeld moeten de discipelen leren om ook eenvoudig te leven en klein 
over zichzelf te denken. 
Als je klein over jezelf denkt, wil je de meeste niet zijn, maar de minste. 
 

Een les voor ons 
 
De les, die de discipelen van de Heere Jezus krijgen, is ook een les voor ons. 
Door de zonde hebben wij een hoogmoedig hart. 
Er is bekering nodig, om van ons hoogmoedig hart verlost te worden. 
En na de bekering is er nog een dagelijkse bekering nodig om van hoogmoed verlost 
te worden. 
Hoogmoed is een erge zonde. 
Daarom moeten wij in ons gebed vragen :”Heere, vergeef mijn hoogmoed. Leer mij 
klein van mijzelf denken en groot van U.” 
 

Vragen! 
 
Wat moet er gebeuren in je leven om een kind van Gods Koninkrijk te worden ?             
-
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat moeten kinderen van Gods Koninkrijk leren ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Mag een kind van Gods Koninkrijk hoogmoedig leven ?_______________________ 
 
Mag een kind van Gods Koninkrijk vragen of hij de meeste mag zijn in het Koninkrijk 
van de hemelen ?_____________________________________________________ 
 
Wat vragen de discipelen aan de Heere Jezus ? ( Mattheüs 18:1 ) 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 



Is het een goede vraag van de discipelen ?_________________________________ 
 
Wat hadden ze beter kunnen vragen ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Welk antwoord geeft de Heere Jezus ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat moeten de discipelen van dit voorbeeld leren ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Hoe moet je over jezelf denken ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat betekent klein over jezelf denken ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Schrijf een voorbeeld op van : klein over jezelf denken. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Schrijf een voorbeeld op van : groot over jezelf denken. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat moet je in je gebed aan de Heere vragen ?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 



 

Nog een vraag 
 
Als de discipelen naar het onderwijs van de Heere Jezus luisteren, hebben ze weer 
een nieuwe vraag. 
Petrus vraagt aan de Heere Jezus :”Heere, hoe vaak zal mijn broeder ( mijn naaste ) 
tegen mij zondigen en ik hem vergeven ? Tot zevenmaal ?” ( zeven keer )  
Het betekent : moet ik mijn naaste zeven keer vergeven, als hij tegen mij gezondigd 
heeft ? 
De vraag gaat dus over het vergeven. 
We gaan eerst denken over het woord vergeven. 
 

Vergeef ons onze schulden 
 
In de vijfde bede van het volmaakte gebed ( het Onze Vader ) gaat het ook over 
vergeven. 
In dit gebed vraagt de bidder om vergeving van zijn schulden. 
Er staat niet : vergeef ons onze zonden. 
Er is verschil tussen schulden en zonden. 
 

Zonden 

 
Wij worden in zonden ontvangen en geboren. 
Het betekent dat wij niet meer tot eer van God leven, om onze zonden. 
Wij worden in zonden geboren en wij zondigen met onze gedachten, woorden en 
daden. 
Als de Heilige Geest in je hart gaat werken, leer je, dat je tegen God gezondigd hebt. 
Zondigen tegen God, Die zo goed en heilig is, is vreselijk. 
God is toornig over de zonden, en eist er betaling voor. 
Omdat God een rechtvaardig Rechter is, moet Hij betaling eisen. 
Maar…wij hebben niets om te betalen. 
God zegt :”Als je zelf niet voor je zonden kunt betalen, sta je bij Mij in de schuld.” 
 

Schulden 
 
Wij hebben schuld bij God en kunnen niet betalen. 
Bij God in de schuld staan betekent dat we verloren liggen voor Hem. 
Onze schulden zijn groot en veel. 
Wie niet betaalt voor zijn schuld, moet met de hoogste straf gestraft worden. 
De hoogste straf is de dood. 
Wij zijn dus doodschuldig. 
En…wij maken iedere dag onze schuld nog groter bij God. 
Maar er is nog vergeving mogelijk. 
Daarom moeten wij bidden :”Vergeef ons onze schulden.” 
 

 
 
 



Vergeving     
 
Er is vergeving mogelijk bij God vandaan. 
Wij hebben geen betaalmiddel, maar God wel. 
God heeft Zelf voor een betaalmiddel gezorgd. 
Het betaalmiddel is Zijn eigen Zoon, de Heere Jezus. 
Hij is de Verlosser. 
Hij kan voor volkomen verlossing van onze schulden zorgen. 
Wij moeten dus de vergeving van onze schulden buiten ons zoeken, in het werk van 
de Heere Jezus. 
Het is nodig dat de Heilige Geest dat wonder in ons hart leert. 
Als we dat wonder leren, wordt ons hart nieuw. 
Dan leren we niet alleen onze schuld bij God kennen, maar ook de Verlosser, Die al 
onze schulden weg kan nemen en weer vrede met God kan geven. 
Als God je schuld vergeeft, om Jezus wil, denkt Hij er niet meer aan. 
Dat is een wonder! 
Denk nog eens een keer aan het grote genadewonder. 
Onze grote zondeschuld, die wij bij God hebben, kan vergeven worden, om Jezus 
wil. 
Als je een kind van Gods Koninkrijk mag worden, kan God je zonden vergeven, om 
het werk van de Heere Jezus. 
De Heere Jezus riep aan het kruis :”Het is volbracht!” 
Het betekent dat God tevreden was met het werk van Zijn Zoon. 
Om het volbrachte werk van de Heere Jezus, kan God de zonden van Zijn kinderen 
vergeven. 
Als God je zonden vergeeft, heb je geen schuld meer bij God. 
Waar is die grote schuld gebleven ? 
Die grote schuld heeft de Heere Jezus in het graf begraven. 
 

Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze 
schuldenaren 
 
Over : vergeef ons onze schulden, hebben we nagedacht. 
Nu komt het tweede stukje van de vijfde bede. 
Het tweede stukje is : gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. 
Wat zijn schuldenaren ? 
Schuldenaren zijn mensen die schuld bij ons hebben. 
Het kunnen ook mensen zijn die ons kwaad gedaan hebben. 
Als iemand je kwaad gedaan heeft, wil je dat misschien nooit meer vergeven. 
Wat kun je boos zijn in je hart. 
Is dat goed ? 
Nee, als je boos bent in je hart en een ander niet wilt vergeven,denk je er niet aan 
dat je eigen schuld, die je bij de Heere hebt, nog veel groter is. 
Als het over vergeven gaat, wil de Heere ons twee dingen leren. 
 
 Vraag, of God je schuld die je bij Hem hebt, wil vergeven. 
 Vergeef een ander, die een schuldenaar voor jou is. 
 ( die jou kwaad gedaan heeft bijvoorbeeld ) 

 



Vragen! 
 
Wat vraagt Petrus aan de Heere Jezus ?  ( Mattheüs 18:21 ) 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Waar gaat de vraag over ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
In welk gebed gaat het ook over vergeven ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat vraagt de bidder in dit gebed ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat leer je als de Heilige Geest in je hart gaat werken ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat hebben wij bij God ?_______________________________________________ 
 
Kunnen wij onze schuld bij God betalen ?__________________________________ 
 
Is er vergeving mogelijk bij God vandaan ?_________________________________ 
 
Wat moeten wij vragen in ons gebed ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Waar heeft de Heere Jezus voor de zonden van Zijn kinderen betaald met Zijn  
bloed ?_____________________________________________________________ 
 
Wat riep de Heere Jezus over Zijn werk ?__________________________________ 
 
Wat zijn schuldenaren ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
 
 



Welke twee dingen wil de Heere Jezus ons leren als het over vergeven gaat ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
Nu volgt het onderwijs van de Heere Jezus over het vergeven. 
 
De Heere Jezus geeft onderwijs door het vertellen van een gelijkenis. 
 

De Heere Jezus vertelt  de gelijkenis van :  
  De onbarmhartige dienstknecht  (Mattheüs18:21-35 ) 

We hebben de vraag van Petrus gelezen. 
Petrus vraagt :”Heere Jezus, hoe vaak moet ik mijn broeder ( naaste ) vergeven als 
hij tegen mij gezondigd heeft ? Zeven maal ? ( zeven keer )  
 
De Heere Jezus zegt :”Ik zeg u, niet zeven keer, maar zeventig keer zeven keer.” 
Zo wordt het geleerd in Gods Koninkrijk. 
Het betekent dat je niet moet tellen hoe vaak je je naaste vergeven moet, maar altijd 
vergeven als je naaste met berouw naar je toe komt. 
 
De Heere Jezus geeft Petrus, de andere discipelen ( en ons ) onderwijs door de 
volgende gelijkenis te vertellen : 
 
Er is een koning die dienstknechten heeft. 
Geen gewone knechten die voor hem werken, maar ambtenaren die verantwoordelijk 
zijn voor het belastinggeld over de provincies. 
 
Er is één dienstknecht die schuld bij de koning heeft. 
Hij heeft niet goed gedaan met het geld, dat eigenlijk van de koning was. 
Hij heeft het geld verkeerd uitgegeven. 
 
De dienstknecht wordt bij de koning gebracht. 
De koning wil met hem afrekenen. 
(Hij wil onderzoeken wat hij met het geld gedaan heeft.) 
Nu komt het uit dat de dienstknecht schuld bij de koning heeft. 
 
De koning zegt tegen de dienstknecht :”Jij hebt een groot bedrag schuld bij mij. 
Tienduizend talenten.” (Dat is ongeveer honderdduizend euro.) 
De koning zegt :”Betaal wat jij mij  schuldig bent.” 
 
De dienstknecht schrikt. Het is waar. Hij heeft schuld bij de koning, maar hij heeft 
niets om te betalen. 
 
De koning zegt :”Als jij je schuld niet kunt betalen, verkoop ik jou, je vrouw en je 
kinderen en alles wat van jou is.” 
 



De dienstknecht beeft van schrik. 
Hij valt voor de koning op zijn knieën en zegt :”Wees lankmoedig over mij, ( heb 
geduld met mij ) ik zal u alles betalen.” 
 
De koning ziet de man liggen en hoort hem om genade roepen. 
De koning weet dat de man zijn grote schuld nooit zal kunnen betalen. 
De koning laat zijn hart spreken. 
Zijn hart wordt warm van liefde voor deze man, die weet dat hij een grote schuld 
heeft, het wil betalen, maar zo’n grote schuld zelf niet kan betalen. 
(Je kunt ook zeggen dat de koning vanbinnen in zijn hart met barmhartigheid 
bewogen is ) 
 
Dan zegt de koning tegen zijn dienstknecht :”Die grote schuld, die jij bij mij hebt, hoef 
je niet te betalen. Ik schrijf er een streep door. Ga naar huis met de gedachte : ik heb 
geen schuld meer bij de koning. Hij wil alles voor mij betalen.” 
Wat een goede koning voor een schuldige dienstknecht! 
 
De dienstknecht gaat naar huis. 
Plotseling ziet hij een collega van hem, die een kleine schuld bij hem heeft. 
Hij pakt zijn collega bij de keel en zegt :”Betaal wat jij mij schuldig bent.” 
 
Zijn collega valt voor hem neer en zegt :”Heb geduld met mij, ik zal alles betalen.” 
 
Wat deze collega vraagt, heeft de dienstknecht ook aan de koning gevraagd. 
De koning heeft zijn grote schuld vergeven. 
Zal de dienstknecht nu de kleine schuld van zijn collega ook vergeven ? 
Nee, de dienstknecht brengt zijn collega in de gevangenis. 
Hij zegt :”Blijf hier zitten, tot je mij je schuld betaald hebt.” 
 
Andere dienstknechten zien alles. 
Wat ? 
Gooit de dienstknecht zijn collega in de gevangenis, die een kleine schuld bij hem 
had ? 
Dat is gemeen. 
Zelf moest hij niet in de gevangenis van de koning en zijn schuld was veel groter. 
Wat doet de dienstknecht oneerlijk en ondankbaar. 
 
De andere dienstknechten gaan naar de koning en vertellen wat de dienstknecht met 
zijn collega gedaan heeft. 
De koning is boos op zijn dienstknecht en laat hem roepen. 
De koning  zegt :”Jij, boze dienstknecht, ik heb je al je schuld vergeven, omdat je mij 
gebeden hebt. Je had hetzelfde moeten doen  bij je collega. Je had medelijden met 
hem moeten hebben en hem de schuld moeten vergeven. Ik heb me toch ook over 
jou ontfermd ? ( medelijden gehad )  
 
De koning zegt :”Nu krijg je straf. Wat je met je collega gedaan hebt, laat ik nu met 
jou doen. Jij moet in de gevangenis. Daar zul je door pijnigers gestraft worden, tot je 
je schuld zult betaald hebben.”                        
 
 



Al zijn schuld betalen ? Dat is niet mogelijk. 
Dus…aan zijn straf komt nooit een einde. 
 
Deze gelijkenis heeft de Heere Jezus verteld om over na te denken en van te leren. 
 
 

Vragen over de gelijkenis 
 
Wie wordt er bij de koning gebracht ? Waarom ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat zegt de koning tegen de dienstknecht ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat wil de koning doen, als de dienstknecht zijn grote schuld niet kan betalen ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat doet de dienstknecht ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat zegt de koning daarna ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Vertelt de dienstknecht aan iedereen dat hij zo’n goede koning heeft ? 
___________________________________________________________________ 
 
Wat gebeurt er als de dienstknecht buiten loopt ? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
 



 
Wat vraagt de collega aan de dienstknecht ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat doet de dienstknecht fout ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat doen andere dienstknechten als ze alles zien ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
De dienstknecht moet bij de koning komen. Wat zegt de koning tegen hem ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Welke straf krijgt de dienstknecht ? ( Mattheüs 18:34 ) 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 

De betekenis van de gelijkenis 
 
Een schuldig mens 
In de gelijkenis vertelt de Heere Jezus dat een dienstknecht van de koning een grote 
schuld bij hem heeft. 
De schuld is zo groot, dat hij die niet kan betalen. 
Hij is een overtreder van de wet. 
Een overtreder van de wet is een schuldig mens. 
 
Door onze zonden zijn wij ook overtreders van de wet en hebben een grote 
zondeschuld bij God. 
Wij zijn ook schuldige mensen. 
Lees : Psalm 69:6 ( niet berijmd )  
 



De dienstknecht leefde eerst rustig verder 
 
De dienstknecht schrok van zijn schuld, toen hij bij de koning gebracht werd, eerder 
niet. 
 
Wij zijn neteender als de dienstknecht. 
Wij leven ook rustig verder en maken iedere dag onze zondeschuld groter voor God. 
Hoeveel zonden doen wij op één dag ? 
Hoeveel zonden doen wij in één week ? 
Hoeveel zonden doen wij in één maand ? 
Hoeveel zonden doen wij in één jaar ? 
Zoveel, dat onze zonden niet te tellen zijn. 
Elke zonde is schuld voor God. 
Wij hebben een onbetaalbare schuld bij God. 
Lees : Psalm 51 : 4, 6a en 7. 
 

Betaal je schuld 
 
De koning zei tegen zijn dienstknecht dat hij zijn grote schuld moest betalen, anders 
zou er straf volgen. 
Overtreders van de wet verdienen straf. 
De dienstknecht heeft niets om te betalen. 
 
De Heere eist van ons ook betaling voor onze zondeschuld. 
De Heere moet dat eisen, want het moet eerlijk gaan in het Koninkrijk van God, 
anders volgt er straf. 
God heeft ons goed geschapen. 
Zoals God ons heeft geschapen konden we gehoorzaam zijn aan Zijn heilige wet. 
Maar door onze zonden zijn wij overtreders van de wet geworden. 
Een overtreder van de wet moet betalen, maar wij hebben niets om te betalen. 
Wij staan bij God in de schuld. 
Lees : De laatste drie regels van Psalm 79:4 ( berijmd ) 
 

Heb geduld met mij 
 
De dienstknecht valt op zijn knieën voor de koning en vraagt of hij geduld met hem 
wilt hebben. 
Hij  zal zijn grote schuld betalen. 
Hij wil het zelf goed maken bij de koning, maar dat zal nooit gaan. 
 
Als de Heere een mens laat zien dat hij een grote schuld bij God heeft, wil hij ook 
eerst zelf proberen om het goed te maken met God. 
Maar met ons werk, kunnen we onze grote schuld niet betalen bij God. 
Ook niet als wij bidden :”Heere, heb geduld, ik zal voor mijn zondeschuld betalen.” 
Lees : psalm 130:3 ( niet berijmd ) 
 

 
 
 



Ontferming 
 
De dienstknecht van de koning heeft alleen maar schuld en straf verdiend. 
Maar er gebeurt een wonder! 
De koning heeft medelijden met zijn dienstknecht,die met berouw over zijn schuld 
voor zijn voeten ligt. 
De koning laat zijn hart spreken en vergeeft, uit genade, al de schuld die zijn 
dienstknecht bij hem heeft. 
De dienstknecht vroeg om geduld en hij kreeg vergeving. Dat is nog veel meer. 
Dat is ontferming. 
Er gebeurt een wonder van ontferming, om de goedheid van de koning. 
 
Als de Heere, met Zijn Heilige Geest, berouw over onze grote schuld in het hart 
werkt, leren we ook dat we straf verdiend hebben. 
Wie, door het werk van de Heilige Geest, met berouw voor de Heere buigt, mag ook 
leren dat er bij God ontferming te krijgen is. 
Wat een wonder, als je ontferming ontvangt! 
Ontferming is een genadegeschenk, om de goedheid van Koning Jezus. 
Je weet, genade kun je niet zelf verdienen. 
Genade heeft een Ander verdiend. 
Als we denken over de vergeving van zonden, leert de Bijbel dat de Heere Jezus 
vergeving van zonden verdiend heeft voor Zijn kinderen. 
Lees : Psalm 130 : 3 ( berijmd ) 
 

Geen ontferming 
 
Wat doet de dienstknecht als hij naar buiten gaat ? Spreekt hij over de goedheid van 
de koning ? 
Nee. Hij ziet een collega die een kleine schuld bij hem heeft en eist betaling van die 
kleine schuld. 
Zijn collega smeekt om geduld, dan zal hij alles betalen. 
Maar de dienstknecht heeft geen medelijden met zijn collega en laat hem in de 
gevangenis brengen. 
Eigenlijk had de dienstknecht moeten zeggen :”Collega, de koning heeft mij zo’n 
grote schuld vergeven, nu vergeef ik jou je kleine schuld.” 
Waarom zei hij dat niet ? 
Dat zei hij niet omdat zijn hart niet veranderd was 
De dienstknecht heeft geen ontferming voor zijn collega. 
 
Denk goed over dit voorbeeld na. 
De Heere Jezus wil Zijn discipelen ( en ons ) het volgende leren : Als God je grote 
schuld, die je bij Hem hebt vergeeft, vergeef dan ook de kleine schuld die een mens 
bij je heeft. 
Als de Heere Zich over berouwvolle zondaren wil ontfermen, ontferm je dan ook over 
je naaste. 
Lees : Psalm 86:3 ( berijmd ) 
 

 
 
 



 

Vergevingsgezindheid  ( willen vergeven ) 
 
Andere knechten hebben gezien wat er gebeurd is. 
Ze gaan naar de koning en vertellen hoe onbarmhartig ( boos ) de dienstknecht met 
zijn collega gedaan heeft. 
De onbarmhartige dienstknecht moet bij de koning komen en krijgt straf. 
De dienstknecht moet naar de gevangenis en krijgt veel slagen. 
De dienstknecht moet in de gevangenis blijven, tot hij zijn grote schuld betaald heeft. 
Dat zal hij nooit kunnen. 
Dus…aan zijn straf komt geen einde. 
Die erge straf heeft de dienstknecht verdiend. 
Hij was niet vergevingsgezind. 
Het betekent dat hij zijn collega niet wilde vergeven en hem was veel meer vergeven. 
 
Als wij onze naaste, die iets tegen ons heeft, niet willen vergeven, mogen we echt 
niet denken dat God onze zonden vergeven heeft of zal vergeven. 
Lees : Gebed des HEEREN : 6 

 
 
 
 

Vragen over de betekenis van de gelijkenis 
 
Met het voorbeeld over de gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht, die een 
grote schuld bij de koning had, leert de Heere Jezus dat ieder mens een grote 
zondeschuld bij God heeft. 
 

Persoonlijke vragen! 
 
Hoe groot is jouw zondeschuld bij God ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Kun jij je zondeschuld betalen aan God ?__________________________________ 
 
Heb jij berouw met je hart over je zondeschuld ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wie heb je nodig om te leren dat je zondeschuld groot en onbetaalbaar is ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 



Wie kan jou verlossen van je zondeschuld ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
In de gelijkenis leert de Heere Jezus dat er vergeving van zonden mogelijk is, zelf 
voor de grootste zondaar. 
 
Heb jij al gevraagd aan de Heere of Hij jouw zondeschuld vergeven wil ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
In de gelijkenis leert de Heere  Jezus dat de koning vergevingsgezind was 
Het betekent dat de koning met zijn hart de grote zondeschuld van zijn dienstknecht 
wilde vergeven. 
Maar de dienstknecht was niet vergevingsgezind. 
Hij was zelf van een grote schuld verlost, maar hij wilde de kleine schuld van zijn 
collega niet vergeven. 
 

Persoonlijke vraag! 
 
Hoe is het in jouw hart ? 
Ben jij vergevingsgezind ? 
Kun jij zeggen tegen een ander :”Ik vergeef jou.” 
Kun jij een volgende keer weer zeggen :”Ik vergeef jou.” 
Kun jij altijd weer zeggen :”Ik vergeef jou.” 
Kun jij dat zeventig keer zeven keer zeggen ? 
Dat wil de Heere Jezus ons in deze gelijkenis leren. 
Schrijf nu jouw reactie op : 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

 
 
 



 

Les uit de gelijkenis 
 
De onbarmhartige dienstknecht kreeg gevangenisstraf van de koning, omdat zijn hart 
niet vergevingsgezind was. 
Aan die straf kwam geen einde, omdat hij toch nog zijn schuld moest betalen en dat 
kon hij niet. 
 

Woorden van de Heere Jezus 
 
De Heere Jezus zegt tegen de discipelen ( en dat is gelijk ook een les voor ons ) : 
“Mijn hemelse Vader zal neteender doen als de koning uit de gelijkenis, als je je 
naaste niet met je hart vergeeft.” 
Als je vergeving van je zondeschuld van God ontvangt, om Jezus wil, moet je die 
grote liefde laten zien aan anderen. 
Weet je wat je dan aan de Heere vraagt ? 
Dan vraag je of Hij je genade wil geven om Zijn wil te doen. 
Zijn wil in het vergeven is : zeventig keer zeven keer vergeven. 
Vergeven zonder te tellen. 
Als je een ander niet vergeeft, is dat een bewijs dat je niet met je hart bij God om 
vergeving hebt gevraagd. 
En dan zal God ook onze zonden niet vergeven. 
Als onze zonden niet vergeven zijn in ons leven, volgt er een eeuwige straf na onze 
dood. 
 

Vraag nu aan de Heere :”Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij 
vergeven onze schuldenaren.” 
  


