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eenn  vveerrggeeeeff  oonnss  oonnzzee  sscchhuullddeenn,,    ggeelliijjkk  ooookk  wwiijj  vveerrggeevveenn  oonnzzee  sscchhuullddeennaarreenn  ((MMtt..66::1122))  

 
Dit is een levensprincipe van een christen die de Bijbel volgt. Wanneer wij bidden, dan 
moeten wij overwegen of wij ook een ander kunnen vergeven en of wij dat doen of willen 
doen, niet evident.  
In het O.T. werden vele zondoffers gebracht om vergeving te krijgen, er liep veel bloed van 
dierenoffers. Het bloed van Jezus maakte een nieuw verbond, een einde aan het 
onschuldig sterven van de dieren, welke slechts de zonden bedekte, maar niet wegnam.  
Vergeven is een zeer belangrijk element in het christenleven. Het bekeringsgebed was en 
is niets anders dan bidden om vergeving, zoals de verloren zoon dit deed. Zo kwamen en 
komen mensen tot inzicht van de waarheid door de Geest van Christus te ontvangen, en 
krijgen een levend geloof. Zonder die Geest kan de mens de zin van het leven niet 
begrijpen!  

 
 

 
PSALM 32 : DE GENADEPSALM 

 

111      VVVaaannn   DDDaaavvviiiddd...   EEEeeennn   llleeeeeerrrdddiiiccchhhttt...   (((---)))   WWWeeelllzzzaaallliiiggg   hhhiiijjj ,,,    wwwiiieeennnsss   ooovvveeerrrtttrrreeedddiiinnnggg   vvveeerrrgggeeevvveeennn,,,   wwwiiieeennnsss   zzzooonnndddeee   

bbbeeedddeeekkkttt   iiisss;;;   222      wwweeelllzzzaaalll iiiggg   dddeee   mmmeeennnsss,,,   wwwiiieee   dddeee   HHHEEERRREEE   dddeee   ooonnngggeeerrreeeccchhhttt iiiggghhheeeiiiddd   nnniiieeettt   tttoooeeerrreeekkkeeennnttt,,,    eeennn   iiinnn   wwwiiieeennnsss   gggeeeeeesssttt   

gggeeeeeennn   bbbeeedddrrroooggg   iiisss...   

  
Een mens kan zich maar gelukkig voelen wanneer hij weet dat God zelf zijn zonden heeft 
vergeven. Dit is pas het ware geluk. Koning David was naar lichaam gezond, maar zijn ziel 
was eens doodziek, gezondheid is niet het belangrijkste om gelukkig te zijn, want er zijn 
veel gezonde mensen die doodongelukkig rondlopen!  
Jezus leerde ons geen biechtstoelpraktijken welke opnieuw een leugenachtige afwijking 
zijn. Het opbiechten van zonden moet persoonlijk gebeuren vanuit het diepste van het hart 
en met alle eerlijkheid naar God toe! De kostbaarste wetenschap is te weten dat uw 
zonden vergeven zijn door God. Een ongelovige moet bidden om zelfs zonden te 
ontdekken, waarvan hij geen weet heeft. Het geweten is niet perfect en is manipuleerbaar 
en te onderdrukken, daarom heeft de mens Gods Woord nodig. Zonden ontdekken bij 
anderen gaat vlot, maar zelf is men niet geholpen. 
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Psalm 32 
 
333      WWWaaannnttt   zzzooolllaaannnggg   iiikkk   zzzwwweeeeeeggg,,,    kkkwwwiii jjjnnndddeee   mmmiii jjjnnn   gggeeebbbeeeeeennnttteee   wwweeeggg   ooonnndddeeerrr   mmmiii jjjnnn   gggeeejjjaaammmmmmeeerrr   dddeee   gggaaannnssseee   dddaaaggg      

4  want dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij, mijn merg verdroogde als in zomerse 
hitte.   
 

Wij kunnen vaststellen dat het verzwijgen van verkeerde handelingen tegenover God en 
mensen zeer schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Mensen kunnen ongelukkig 
worden door een verkeerde levenswijze, een zondige wandel leert de bijbel ons. Wie niet 
handelt of wil handelen naar de wil van God komt duidelijk in de moeilijkheden terecht. 
Ook koning David had gezondigd met Bathseba. De profeet Nathan maakte David dit 
duidelijk. Voor God is niets verborgen.  
Hij kreeg een pijnlijke beenderziekte vandaar zijn gejammer, en geklaag over  de pijnen. 
Wij kunnen hieruit afleiden dat er toch wel een verband bestaat tussen zonde en ziekte in 
dit geval. Doch men mag niet veralgemenen. Ziekte kan ook veroorzaakt worden door 
ouderdom, organen die versleten zijn enz. 
 
555      MMMiii jjjnnn   zzzooonnndddeee   mmmaaaaaakkkttteee   iiikkk   UUU   bbbeeekkkeeennnddd,,,   eeennn   mmmiii jjjnnn   ooonnngggeeerrreeeccchhhttt iiiggghhheeeiiiddd   vvveeerrrhhheeeeeellldddeee   iiikkk   nnniiieeettt;;;    iiikkk   zzzeeeiiidddeee   :::    IIIkkk   zzzaaalll    dddeee   

HHHEEERRREEE   mmmiii jjjnnn   ooovvveeerrrtttrrreeedddiiinnngggeeennn   bbbeeelll iii jjjdddeeennn   ,,,    eeennn   GGGiii jjj    vvveeerrrgggaaaaaafffttt    dddeee   sssccchhhuuulllddd   mmmiii jjjnnneeerrr   zzzooonnndddeeennn...   ssseeelllaaa      

666      DDDaaaaaarrrooommm   bbbiiiddddddeee   iiieeedddeeerrreee   vvvrrrooommmeee   tttooottt   UUU   ttteeennn   ttt iii jjjdddeee   dddaaattt   GGGiii jjj    UUU   lllaaaaaattt   vvviiinnndddeeennn;;;   zzzeeelll fffsss   bbbiii jjj    eeeeeennn   ssstttooorrrtttvvvllloooeeeddd   vvvaaannn   

gggeeewwweeellldddiiigggeee   wwwaaattteeerrreeennn   zzzuuulll llleeennn   dddiiieee   hhheeemmm   nnniiieeettt   bbbeeerrreeeiiikkkeeennn...         

777   ¶¶¶   GGGiii jjj    zzziii jjj ttt    mmmiii jjj    eeeeeennn   vvveeerrrbbbeeerrrgggiiinnnggg,,,   GGGiii jjj    bbbeeewwwaaaaaarrrttt    mmmiii jjj    vvvoooooorrr   bbbeeennnaaauuuwwwdddhhheeeiiiddd,,,   GGGiii jjj    ooommmrrriiinnngggttt   mmmiii jjj    mmmeeettt   jjjuuubbbeeelllzzzaaannngggeeennn   

vvvaaannn   bbbeeevvvrrriii jjjdddiiinnnggg...   SSSeeelllaaa   

   
David kwam tot inzicht, en eerlijk uit voor zijn gemaakte zonde, en beleed dit dan ook. Hij 
kwam duidelijk tot besef dat zijn zonden hem begonnen te raken. (2 Samuel 12:13  Toen 
sprak David tot Natan: Ik heb tegen de HERE gezondigd. En Natan zeide tot David: De 
HERE heeft uw zonde vergeven: gij zult niet sterven,) 
Ook vandaag zien wij hoe zovele mooie Bathseba’s mannen kunnen tot zonde verleiden, 
en omgekeerd. Echtscheidingen en overspelig gedrag kunnen zware kwalijke gevolgen 
hebben.  
Het lijkt wel of men vandaag geen rekening meer houd met de levende God, doch Hij doet 
Zijn werk. De hand van God kan zwaar drukken op de mens, en dit met de bedoeling dat 
de mens zich gaat bekeren en gelukkig kan leven. God wil blijde mensen zien, en niet 
mensen die omkomen van verdriet zorgen en depressies. 
God respecteert de vrije wil van de mens, er zijn vele verbitterde mensen, door oorlog, 
verlies van kinderen en allerlei tegenslagen.  
 
Ze willen niet meer geloven dat er nog een levende God bestaat, maar zijzelf zijn de 
oorzaak van hun verdriet. David toont aan dat bidden helpt, wanneer de “vrome” de 
gelovige bidt, zullen rampen hem niet bereiken! Dit wil zeggen dat hij zich kan beschermen 
tegen veel kwaad dat op hem kan afkomen. 
God is een toevlucht voor ons. De deur staat altijd open voor zijn kinderen. God kan 
onze gedachten bewaren voor angsten. Dit zijn dingen die de mens persoonlijk moet 
ervaren. Het is niet iets van “horen zeggen”! 
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Psalmen 55:22  Werp uw bekommernis op de HERE,  Hij zal voor u zorgen; Hij zal 
nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige wankelt .   

1 Petrus 5:7  Werpt al uw bekommernis op Hem , want Hij zorgt voor u.  
Beseffen wij genoeg dat er Iemand voor ons zorgt. Toen wij kinderen waren werd voor ons 
gezorgd, wij beseften het niet. Vandaag hebben wij een hemelse Vader die zorgt, geloven 
wij het nu? Denk aan de discipelen bij Jezus in de storm. Je kunt ook doornat worden in 
een storm van angst kommer en zorg. 
   

999      IIIkkk   llleeeeeerrr   eeennn   ooonnndddeeerrrwwwiii jjjsss   uuu   aaaaaannngggaaaaaannndddeee   dddeee   wwweeeggg   dddiiieee   gggiii jjj    gggaaaaaannn   mmmoooeeettt;;;    IIIkkk   rrraaaaaaddd   uuu;;;   mmmiii jjjnnn   ooooooggg   iiisss   oooppp   uuu...         

999      WWWeeeeeesssttt   nnniiieeettt    aaalllsss   eeeeeennn   pppaaaaaarrrddd,,,   aaalllsss   eeeeeennn   mmmuuuiii llldddiiieeerrr   zzzooonnndddeeerrr   vvveeerrrssstttaaannnddd,,,   wwweeelllkkksss   tttrrroootttsss   mmmeeennn   bbbeeedddwwwiiinnngggttt   mmmeeettt   tttoooooommm   

eeennn   bbbiii ttt ,,,    ooopppdddaaattt   hhheeettt   uuu   nnniiieeettt   ttteee   nnnaaa   kkkooommmeee...      111000   TTTaaalllrrr iii jjjkkk   zzziii jjjnnn   dddeee   sssmmmaaarrrttteeennn   vvvaaannn   dddeee   gggoooddddddeeelllooozzzeee,,,      mmmaaaaaarrr   wwwiiieee   oooppp   dddeee   

HHHEEERRREEE   vvveeerrrtttrrrooouuuwwwttt,,,    dddiiieee   ooommmrrriiinnngggttt   HHHiii jjj    mmmeeettt   gggoooeeedddeeerrrttt iiieeerrreeennnhhheeeiiiddd...   

   

   

Onze vader in de hemel leert ons, al is dit met vallen en opstaan, om gelukkig door het 
leven te kunnen gaan. Hij laat beproevingen toe in ons leven opdat wij daaruit zouden 
leren. Wij moeten ook Hem kunnen bedanken ook voor dit soort dingen. Hij ziet toe op zijn 
kinderen, allen die willen luisteren naar zijn raadgevingen. De tien geboden zijn 
raadgevingen van Godswege. Er is een oproep opdat de mens zijn verstand gebruikt en 
niet moet geleid worden als de paarden. Velen die geen rekening houden met de wil van 
God kennen veel verdriet, ook christenen kunnen verdriet kennen door hun nalatigheden, 
maar God is hen genadig. 
 

LLLuuucccaaasss   222333:::333444      EEEnnn   JJJeeezzzuuusss   zzzeeeiiidddeee:::   VVVaaadddeeerrr,,,   vvveeerrrgggeeeeeefff   hhheeettt   hhhuuunnn,,,   wwwaaannnttt   zzziiijjj    wwweeettteeennn   nnniiieeettt   wwwaaattt   zzziiijjj    dddoooeeennn...   

   
Dit gebed van Jezus doet ons nadenken. Inderdaad kreunend, en bijna niet kunnen 
spreken van de pijn, is Jezus in staat te vergeven. Onschuldig ter dood veroordeeld op 
een jonge leeftijd van in de dertig door de Romeinen!  Zouden wij in zo’n geval de moed 
hebben op deze wijze te bidden?  
Een christen moet dus in staat zijn om meer te kunnen vergeven dan een goddeloze. Hij 
weet dat na de dood het leven verder gaat. Hij kan zich sterken aan wat God zegt: 
 
Mattheus 10:28  En weest niet bevreesd voor hen, die wel het lichaam doden, maar de ziel 
niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem, die beide , ziel en lichaam, kan 
verderven in de hel. 

 
De begrippen als “hel” en “ hemel”, het “hiernamaals” zijn voor de ongelovigen van minder 
of geen belang. Maar wij kunnen erover nadenken omdat ze een invloed kunnen hebben 
op ons leven van nu. Men kan tweemaal sterven.  
Wanneer men moeite heeft om te vergeven dan moet men zoeken naar elementen en 
beloften die hoopgevend zijn. De Islam laat mensen op deze wereld opdrachten uitvoeren, 
ze worden volbracht in de hoop van een beloofde hemel bestaande uit mooie maagden! 
De kracht van een herhaalde  leugenachtige belofte  laat mensen hun leven beïnvloeden.  
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HHOOEEVVEEEELL  MMAAAALL  VVEERRGGEEVVEENN??  
 
 
222111   ¶¶¶   TTToooeeennn   kkkwwwaaammm   PPPeeetttrrruuusss   bbbiii jjj    HHHeeemmm   eeennn   zzzeeeiiidddeee   :::    HHHeeerrreee,,,   hhhoooeeevvveeeeeelll    mmmaaaaaalll    zzzaaalll    mmmiii jjjnnn   bbbrrroooeeedddeeerrr   ttteeegggeeennn   mmmiii jjj    

zzzooonnndddiiigggeeennn   eeennn   mmmoooeeettt   iiikkk   hhheeemmm   vvveeerrrgggeeevvveeennn???   TTTooottt   zzzeeevvveeennnmmmaaaaaalll    tttoooeee???         

222222   JJJeeezzzuuusss   zzzeeeiiidddeee   tttooottt   hhheeemmm:::   IIIkkk   zzzeeeggg   uuu   ,,,    nnniiieeettt   tttooottt   zzzeeevvveeennnmmmaaaaaalll    tttoooeee,,,   mmmaaaaaarrr   tttooottt   zzzeeevvveeennnttt iiiggg   mmmaaaaaalll    zzzeeevvveeennnmmmaaaaaalll ...    

MMMaaatttttthhh...111888   

   
Wij weten dat zeven het getal van de volheid is, wat wil zeggen in termen van tijd: ALTIJD. 
Wij moeten de barmhartigheid van God nastreven. 
Blijven vergeven is geen beproeving boven mate of boven ons kunnen. 
Hier speelt onze wil de grote rol. Je wilt of je wilt niet, dit spreekt van de bereidheid. De 
tweede stap is het “kunnen”. Ook daar is een mogelijkheid, bijzonder wanneer wij kijken 
naar onszelf zullen wij meer de neiging hebben en in staat gesteld worden om te kunnen 
vergeven.  
Dit laatste moet nog kunnen gebeuren met hart en ziel. Aan vliegende woorden of een 
koude “sorry” daar heeft niemand niets aan. Een van harte vergeven is ook zoeken om te 
vergeten, en goed voor de gezondheid! 
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