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Does God forgive us for the sins that we commit
against others? Yeshua teaches us to settle
matters with our brothers before trying to settle
with God.

Avoiding the Debtor's
Prison

The gospel message proclaimed by Yeshua
urged His generation to repent. He said,
“Repent, for the kingdom of heaven is at
hand.” He foresaw a terrible doom hanging
over the generation if they did not heed His
message and repent from the sin of baseless
hatred. He warned His disciples that anger and
insult were lesser forms of murder—hatred in
the heart. He called upon the people to
prioritize love for one another.
The Master offered a practical application to His
teaching about anger and insult. He told His
disciples that before they go to the Temple to
make a sacrifice, they should first make peace
with an offended brother.

Therefore, if you are offering your sacrifice at the
altar and remember that your brother has a dispute
with you, leave your sacrifice there in front of the
altar and go, atone before the face of your brother,
then afterward come and offer your sacrifice.
(Matthew 5:23-24)

A man should not attempt to approach God until
he has sought forgiveness from his neighbor for
any wrongdoing. This is in keeping with the
rabbinic maxim that God forgives sins committed
against Him but cannot forgive sins committed
against others on their behalf.
Yeshua compared an offended brother to a
creditor, and He compared the offender to
a debtor facing the possibility of debtor’s
prison. The Gentile courts of the Roman
world routinely imprisoned debtors until
they could pay their creditors. If a creditor
pressed the charge in a Gentile court of law,
he could have the delinquent debtor
thrown into a debtor’s prison where he
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Vergeeft God ons voor de zonden die we tegen
anderen begaan? Yeshua leert ons om de zaken met
onze broeders te regelen voordat we proberen om
het met God in orde te maken.

Gevangenis voor de Schuldenaar
Vermijden

De evangelieboodschap door Yeshua verkondigd,
zette Zijn generatie aan om zich te bekeren. Hij zei:
"Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabij."
Hij voorzag een verschrikkelijke vloek over de
generatie als ze geen aandacht schonk aan Zijn
boodschap en zich bekeerde van de zonde van
ongefundeerde haat. Hij gaf Zijn discipelen te kennen
dat woede en belediging mindere vormen van moord
waren - haat in het hart. Hij riep de mensen op om de
liefde voor elkaar prioriteit te geven.
De Meester gaf een praktische toepassing bij Zijn leer
over woede en belediging. Hij vertelde Zijn discipelen
dat voordat ze naar de Tempel gaan om een offer te
brengen, ze eerst vrede moeten sluiten met een
beledigde broer.

als je dan je gave offert op het altaar en jij daar
indachtig wordt dat je broeder iets tegen je
heeft, láát je gave daar voor het altaar en ga
eerst heen: verzoen je met je broeder en dán kun
je komen en je gave offeren; (Matteüs 5:23-24,
Naardense)

Men moet niet proberen om tot God te naderen,
voordat men voor elk vergrijp aan zijn buur vergeving
heeft gevraagd. Dit is in overeenstemming met de
rabbijnse stelregel dat God zonden begaan tegen
Hem vergeeft, maar hen de zonden tegen anderen
begaan niet kan vergeven.
Yeshua vergeleek een beledigde broeder met een
schuldeiser, en Hij vergeleek de belediger met een
schuldenaar die geconfronteerd wordt met de
mogelijkheid van gevangenisstraf. De heidense
rechtbanken van de Romeinse wereld zetten
schuldenaars routinematig gevangen tot ze hun
schuldeisers konden betalen. Als een schuldeiser in een
heidense rechtbank iemand aanklaagde, kon hij maken
dat de schuldenaar die in de fout was gegaan, in de



would remain until his debt was paid down
to the last cent. The incarcerated debtors
often died in prison. The wise debtor
wanted to negotiate a settlement with his
creditor before the matter reached such a
court.
Yeshua advised that a man who had offended
his neighbor go plead for forgiveness from
the offended party like a delinquent debtor
attempting to settle his debt: “On your way
there make an effort to settle with him, so
that he may not drag you before the judge,
and the judge turn you over to the officer,
and the officer throw you into prison” (Luke
12:58). If the sinner does not settle the
matter with the offended party, he will
eventually have to settle it in the heavenly
court of law:

Come to terms quickly with your accuser while you
are going with him to court, lest your accuser hand
you over to the judge, and the judge to the guard,
and you be put in prison. Truly, I say to yo
will never get out until you have paid the last
penny. (Matthew 5:25-26)
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schuldenaarsgevangenis we
blijven tot zijn schuld tot de laatste cent
De opgesloten schuldenaar
gevangenis. De wijze schuldenaar wilde een schikking
met zijn schuldeisers onderhandelen voordat de zaak
voor zo'n rechtbank kwam.
Yeshua gaf de raad dat iem
beledigd, voor vergeving van de beledigde partij
pleiten zoals schuldenaar d
om te pogen zijn schuld te vereffenen: "
met je tegenpartij naar een overste stapt,
onderweg moeite om van hem verlost te worden,
anders zal hij je naar de oordeler sleuren, en zal de
oordeler je overgeven aan de afhandelaar, en de
afhandelaar zal je in een wachthok werpen;
12:58). Als de zondaar de zaak niet regel
beledigde partij, zal hij het uiteindelijk
rechtbank hebben te regelen

wees je tegenpartij welgezind, met haast en terwijl je
met hem onderweg bent,- opdat je tegenpartij je niet
overgeeft aan de oordelaar en de oordelaar aan de
helper, en jij in bewaring wordt geworpen; amen is het,
zeg ik je, dat je daar niet uitkomt voordat je
kwartje hebt afgegeven! (Matteüs 5:
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