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[18] Nou kom Petrus: ...Hoe dikwels moet ek, of `n 
ander, iemand wat teen my gesondig het, met 
vergewing tegemoet kom volgens die gegewe 
versoenlike reëls wat U nou aan ons gegee het? Is 
sewe maal volgens die wet van Moses 
genoeg?” (Matthéüs. 18:21)  

[19] Toe sê EK: “As dit dan volgens `n bepaalde getal 
moet gebeur, dan is die Mosaïetiese getal sewe te 
min, maar sewentig maal sewe maal moet dit gebeur! 
(Matthéüs. 18:22) Want, veral die hemelryk, bestaan 
immers hieruit, naamlik dat daar onder die mense 
dieselfde liefde, eendrag en vergewensgesindheid sal 
heers soos in die hemele onder My engele, waarvan 
julle enkeles leer ken het.” 

249 Die Meester “Om julle egter die hemelryk in die 
korrekte verhouding nog aanskouliker voor te stel, sal 
Ek dit vir julle met `n ooreenkomstige gelykenis 
verduidelik. Volgens die gelykenis is die hemelryk soos 
`n koning wat op `n keer met sy dienaars wou afreken. 
(Matthéüs.18:23) En toe hy daarmee begin, het daar 
iemand, wat hom tienduisend pond verskuldig was, by 
hom aangekom. (Matthéüs. 18:24) Omdat hierdie kneg en 
dienaar van die koning niks gehad het waarmee hy sy 
groot skuld kon betaal nie, gee die koning bevel om 
die lui dienaar self, sy vrou, sy mooi kinders en alle 
ander besittings te verkoop, sodat uit die opbrengs 
alles betaal kon word, wat sy kneg en dienaar aan hom 
verskuldig was. (Matthéüs.18:25)  

[2] Toe die dienaar sien dat hy nou, tesame met al wat 
syne is, as slaaf verkoop gaan word, val hy voor die 
nog aanwesige koning neer en bid hom smekend as 
volg: “O, groot en magtige koning en meester, wees 
tog nog `n bietjie geduldig met my! Hef die verkoop 
op, laat my nog `n tydjie vry, dan sal ek so goed ek kan, 
probeer om u die hele skuld te betaal!” (Matthéüs. 18:26) 
Toe die koning dit verneem het, word sy hart ook 
sagter. Hy kry medelye met hierdie dienaar en hef die 
hele verkoop op, skeld die dienaar die hele skuld 
kwyt en laat hom vry. (Matthéüs. 18:27) 

[3] Spoedig daarna gaan hierdie kneg na die stad van 
die koning, omdat hy daar enkele dinge te doen en te 
reël gehad het. En sien, daar tref hy een van sy 
medediensknegte wat hom sedert onlangs per 
geleentheid honderd pennings verskuldig was! Toe sy 
mededienskneg hom sien, vra hy om nog `n kort tydjie 
uitstel, dan sou hy hom die skuld terugbetaal. Maar 
ons, deur die koning so baie begenadigde dienaar, 
luister nie na hom nie, maar gryp hom woedend aan 
die keel en skreeu: “Betaal my nou dadelik wat jy aan 
my verskuldig is; want ek het al baie lank gewag, my 
geduld is nou heeltemal ten einde!” (Matthéüs. 18:28) 

[4] Toe val die mededienaar nogmaals op sy knieë en 
vra met trane in sy oë: “Wees tog nog `n klein bietjie 
geduldig met my, dan sal ek alles betaal!” (Matthéüs. 

18:29) Maar die dienaar en kneg van die koning wou 
van geen geduld meer iets weet nie, laat die arme 
kneg deur die geregsdienaars gevange neem en laat 
hom in die gevangenis gooi; en hy moes daar bly 
totdat sy hele skuld betaal was uit sy in beslag 
geneemde inkomste. (Matthéüs. 18:30) 

[5] Die ander medediensknegte wat dit gehoor en 
gesien het, het baie bedroef en kwaad geword vir die 
dienaar van die koning wat so onbarmhartig was; en 
hulle gaan vertel alles wat daar gebeur het aan die 
koning. (Matthéüs. 18:31) 

[6] Toe die koning dit hoor, laat hy die onbarmhartige 
dienaar onmiddellik na hom toe kom en spreek tot 
hom met toornige gesig: “Luister, jou slegte kneg! Het 
ek jou nie alle skuld kwytgeskeld toe jy my daarom 
gevra het nie? (Matthéüs. 18:32) Waarom het jy jou dan 
nie ook so ontferm oor jou mededienskneg, soos wat 
ek my oor jou ontferm het nie?” (Matthéüs. 18:33)  

[7] Die kneg versteen toe van skrik en angs, omdat hy 
insien hoe goed en regverdig die koning was, en dat hy 
diegene wat misbruik maak van sy barmhartigheid en 
liefde streng straf. Die koning word egter nou eers 
kwaad en lewer die onbarmhartige oor aan die netso 
onbarmhartige geregsdienaars, totdat die hele groot 
skuld ook uit sy in beslag geneemde inkomste betaal 
was. (Matthéüs. 18:34)  

[8] En sien, so sal My hemelse Vader ook teenoor julle 
optree, as julle die mense nie met julle hele hart die 
sonde en skulde vergewe wat hulle teenoor julle 
begaan het nie! (Matthéüs. 18:35) En die eintlike 
hemelryk bestaan dan ook juis hierin, sowel wat die 
grootste as wat die kleinste aanbetref, dat daar onder 
die saliges nêrens ook maar enige vyandskap of 
afguns of haat bestaan nie, maar dat daar onder hulle 
die grootste harmonie, die grootste eendrag en die 
grootste wedersydse liefde heers. 

[9] En daarom is dit ook nie nodig dat daar op hierdie 
wêreld `n beskermende regbank bestaan wat die reg 
moet bepaal tussen beledigers en beledigdes nie, 
maar die enige teenoor My geldende beskermreg 
moet julle goeie en versoenlike harte wees, dan sal 
julle by hierdie regbank baie goed daarvan afkom, met 
die minste onkoste en regterlike vonnisboete, en 
diegene wat teen julle gesondig het, sal baie eerder in 
waarheid julle vriend word, as wanneer hy deur `n 
regterlike uitspraak daartoe gedwing sou word. En sê 
My nou of julle dit almal grondig verstaan het!” 
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