
VERGEVING ONTVANGEN EN SCHENKEN 
 

Iemand zei: “Wat dat mens mij heeft aangedaan, vergeef ik haar nooit.” Toen ik het verhaal hoorde, dacht ik: 

begrijpelijk, maar het lastige is dat Jezus zegt in Markus 11:25: Wanneer je staat te bidden en je hebt een 

ander iets te verwijten. vergeef hem dan, opdat ook jullie Vader in de hemel jullie je misstappen 

vergeeft. 

 

Het woord vergeven betekent schoon schip maken, gratie verlenen, de schuld kwijtschelden. Vergeving wordt 

niet gegeven omdat de ander jouw vergeving verdient. Niemand verdient het om vergeven te worden. Het 

gebeurt ook niet vanzelf. Je hebt iemand niet automatisch vergeven omdat een aantal jaren zijn verstreken 

Vergeving is een handeling uit liefde, barmhartigheid en genade. Vergeving is een beslissing om een ander 

iets niet meer kwalijk te nemen, ongeacht en ondanks wat hij jou heeft aangedaan. Vergeving uitspreken is 

veelal een zaak van je wil, niet van je gevoel. 

 

Gelukkig schrijft Paulus in Filippenzen 2:13: Want het is God die zowel het willen als het handelen bij u 

teweegbrengt, omdat het hem behaagt. 

 

WROK 

Je mag best boos zijn en verdrietig als je veel is aangedaan. Maar boos blijven mag dan weer niet (Efeze 

4:26). God geeft die instructies niet voor niets. Bij veel pastorale gesprekken blijkt niet-vergeven een van de 

grootste veroorzakers te zijn van spanning en stress. Ook kan het leiden tot gebondenheid. Bij het bidden 

voor genezing en bevrijding gebeurde er soms niets. Na verloop van tijd bleken deze mensen vol wrok te 

zitten om wat anderen hun hadden aangedaan. Pas nadat zij bereid waren vergeving uit te spreken, kwam 

er een doorbraak van genezing en bevrijding. 

 

In Mattheüs 18 spreekt Jezus hierover. Hij zegt, dat de slaaf die niet wil vergeven, wordt overgegeven in de 

handen van de gerechtsbeulen. En in vers 35 zegt Jezus: Zo zal mijn hemelse Vader ook ieder van jullie 

behandelen die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft. 

 

Er zijn dus goede redenen om de ander te vergeven. 

 

Wat moeten we vergeven? Jezus zegt: Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven 

jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven (Johannes 20:23). Het gaat hier om zaken die mensen jou hebben 

aangedaan; je kunt niet alle zonden vergeven die mensen anderen hebben aangedaan, maar wel wat jou is 

overkomen. 

 

Let bijvoorbeeld op de woorden van Stefanus als hij wordt gestenigd: Heer, reken hun deze zonde niet 

aan! (Handelingen 7.60). En na deze woorden stierf hij. Stefanus spreekt hier alleen over datgene wat 

hemzelf wordt aangedaan. Over alle andere zonden zal een mens rekenschap moeten afleggen naar God 

toe. 

 

MISVERSTAND 

In christelijke kring stuit ik regelmatig op het hardnekkige misverstand dat je pas hoeft te vergeven als 

iemand je om vergeving vraagt. Intussen weten we allemaal wel dat daders van misdrijven niet in de rij 

staan om vergeving te vragen. Daarom zullen we als christenen iedereen die ons wat heeft aangedaan in 

ons hart moeten vergeven. Eigenlijk ben je pas het grootste slachtoffer als je niet vergeeft. 

 

 

Bron: Opwekking Magazine Januari 2022 Nr 671 Blz 15 door Kees Goedhart 

 


