Moet je altijd vergeven?
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Vergeven, wat betekent het?
Zonden die verwijderd moeten worden
- wegdoen (Psalm 103:12; Zacharia 3:9; Micha 7:19; Jesaja 14:22, 38:17; Colossenzen 2:14;
Hebreeën 9:26)
- bedekken (Psalm 32:1; Romeinen 4:17)
- uitdelgen (Psalm 51:9; Jeremia 18:23)
- niet toerekenen (2 Korinthe 5:19; Romeinen 4:8); niet herinneren (Jeremia 31:34; Hebreeën
8:12
- als zonde gezien wordt als een innerlijke verontreiniging, dan is vergeven als
o wassen (Psalm 51:7; Jesaja 4:4; Handelingen 22:16)
o reinigen (Leviticus 16:30; Numeri 8:21; Psalm 51:2; Jesaja 4:4; Jeremia 33:8; Ezechiël
36:33; Zacharia 13:11 Johannes 1:7,9)
o zuiveren met bloed (Hebreeën 9:22)
o schoon hart ontvangen (Psalm 51:10)
- kwijtschelden van straf of schuld (Mattheüs 6:12; Jesaja 40:2), uitwissen van aanklacht
(Colossenzen 2:14)
- bevrijden van last (1 Petrus 2:24)
- bevrijding van slavernij (Handelingen 13:38-39; Romeinen 6:7,18; Galaten 1:4; Openbaring
1:5)
- herstel van ziekte (Psalm 32:1-5, 103:3; Jesaja 53:5; Mattheüs 9:2,5; Markus 2:5,9; Lukas
5:20,23; 1 Petrus 2:24)
Verstoorde relaties tussen mensen die hersteld moeten worden
- verzoening (Romeinen 5:10-11; 2 Korinthe 5:19; Colossenzen 1:22)
- vrede stichten (Colossenzen 1:20, 21; Efeze 2:15)
God vergeeft, Hij is barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw (Exodus
34:6)
Mensen nemen initiatief, ze vragen om vergeving (Psalm 32, 51, 86:5; 2 Kronieken 33:12-13)

Voorbeelden
Jozef vergeeft zijn broers
Ezau vergeeft Jacob
De vrijgevige vader en de verloren zoon (Lukas 15:11-32)
Jezus eet met hoeren en tollenaren

Opdracht om te vergeven
Lukas 17: 3 Wees op uw hoede. Als nu uw broeder tegen u zondigt, bestraf hem. En als hij tot inkeer
komt, vergeef hem. 4 En als hij zevenmaal per dag tegen u zondigt en zevenmaal per dag naar u
terugkomt en zegt: Ik heb berouw, dan zult u hem vergeven
Vragen bij Lukas 17:3,4:
• Wat is het eerste wat je moet doen als een broeder tegen je zondigt? Hoe doe je dat?
• Wat vind je van de stelling: ‘Jezus vraagt niet dat wij zwijgen. Zwijgen lost nooit iets op, maar
verlengt een probleemsituatie.’
• Bij vergeven moet je in dit vers denken aan loslaten, vrijlaten, eraf halen (het stempel eraf
halen). Kun je daar een voorbeeld bij bedenken?
• De broeder komt tot inkeer: berouw, inzicht in de eigen situatie en richt zich tot de ander.
Iemand met berouw erkent schuld, schaamt zich, verdedigt zichzelf niet. Heb je zelf weleens
iemand vergeven nadat deze tot inkeer kwam? Of ken je voorbeelden uit je omgeving?
Mattheüs 6:9-15
9 Bidt u dan zo: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd.
10 Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde.
11 Geef ons heden ons dagelijks brood.
12 En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven.
13 En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de
kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.
14 Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven.
15 Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet
vergeven.
Reageer op de volgende uitspraken
‘zijn wij zelf hardvochtig, dan komt het hele gebed op het spel te staan’
‘in werkelijkheid vinden we het gemakkelijker te vergeven dan vergeven te worden’
Stellingen om over door te praten
•
•
•
•

Vergeven is een proces.
Als iemand geen berouw heeft, hoeven we hem niet te vergeven.
Vergeven moet, dat betekent, ik wil vergevingsgezind zijn en het de ander niet meer nadragen.
Vergeven leer je alleen als je naar Jezus kijkt.

