en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren (Mt.6:12)
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
11 VVaann D
Daavviidd.. EEeenn lleeeerrddiicchhtt.. ((--)) W
Weellzzaalliigg hhiijj,, w
wiieennss oovveerrttrreeddiinngg vveerrggeevveenn,, w
wiieennss zzoonnddee
bbeeddeekktt iiss;; 22 w
weellzzaalliigg ddee m
meennss,, w
wiiee ddee H
HEER
REE ddee oonnggeerreecchhttiigghheeiidd nniieett ttooeerreekkeenntt,, eenn iinn w
wiieennss ggeeeesstt
ggeeeenn bbeeddrroogg iiss..

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
33 W
Waanntt zzoollaanngg iikk zzw
weeeegg,, kkw
wiijjnnddee m
miijjnn ggeebbeeeennttee w
weegg oonnddeerr m
miijjnn ggeejjaam
mm
meerr ddee ggaannssee ddaagg
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.
55 M
Miijjnn zzoonnddee m
maaaakkttee iikk U
U bbeekkeenndd,, eenn m
miijjnn oonnggeerreecchhttiigghheeiidd vveerrhheeeellddee iikk nniieett;; iikk zzeeiiddee :: IIkk zzaall ddee
H
E
R
E
m
i
j
n
o
v
e
r
t
r
e
d
i
n
g
e
n
b
e
l
i
j
d
e
n
,
e
n
HERE mijn overtredingen belijden , en G
Giijj vveerrggaaaafftt ddee sscchhuulldd m
miijjnneerr zzoonnddeenn.. sseellaa
66 D
Daaaarroom
m bbiiddddee iieeddeerree vvrroom
mee ttoott U
U tteenn ttiijjddee ddaatt G
Giijj U
U llaaaatt vviinnddeenn;; zzeellffss bbiijj eeeenn ssttoorrttvvllooeedd vvaann
ggeew
weellddiiggee w
waatteerreenn zzuullleenn ddiiee hheem
m nniieett bbeerreeiikkeenn..
77 ¶¶ G
Giijj zziijjtt m
miijj eeeenn vveerrbbeerrggiinngg,, G
Giijj bbeew
waaaarrtt m
miijj vvoooorr bbeennaauuw
wddhheeiidd,, G
Giijj oom
mrriinnggtt m
miijj m
meett jjuubbeellzzaannggeenn
vvaann bbeevvrriijjddiinngg.. SSeellaa

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.
99 IIkk lleeeerr eenn oonnddeerrw
wiijjss uu aaaannggaaaannddee ddee w
weegg ddiiee ggiijj ggaaaann m
mooeett;; IIkk rraaaadd uu;; m
miijjnn oooogg iiss oopp uu..
99 W
Weeeesstt nniieett aallss eeeenn ppaaaarrdd,, aallss eeeenn m
muuiillddiieerr zzoonnddeerr vveerrssttaanndd,, w
weellkkss ttrroottss m
meenn bbeeddw
wiinnggtt m
meett ttoooom
m
eenn bbiitt,, ooppddaatt hheett uu nniieett ttee nnaa kkoom
e
.
1
0
T
a
l
r
i
j
k
z
i
j
n
d
e
s
m
a
r
t
e
n
v
a
n
d
e
g
o
d
d
e
l
o
z
e
,
m
a
a
r
w
i
e
o
p
d
e
me. 10 Talrijk zijn de smarten van de goddeloze, maar wie op de
H
HEER
REE vveerrttrroouuw
wtt,, ddiiee oom
mrriinnggtt H
Hiijj m
meett ggooeeddeerrttiieerreennhheeiidd..

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.
LLuuccaass 2233::3344 EEnn JJeezzuuss zzeeiiddee:: VVaaddeerr,, vveerrggeeeeff hheett hhuunn,, w
waanntt zziijj w
weetteenn nniieett w
waatt zziijj ddooeenn..

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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HOEVEEL MAAL VERGEVEN?
2211 ¶¶ TTooeenn kkw
waam
m PPeettrruuss bbiijj H
Heem
m eenn zzeeiiddee :: H
Heerree,, hhooeevveeeell m
maaaall zzaall m
miijjnn bbrrooeeddeerr tteeggeenn m
miijj
zzoonnddiiggeenn eenn m
mooeett iikk hheem
m vveerrggeevveenn?? TToott zzeevveennm
maaaall ttooee??
2222 JJeezzuuss zzeeiiddee ttoott hheem
m:: IIkk zzeegg uu ,, nniieett ttoott zzeevveennm
maaaall ttooee,, m
maaaarr ttoott zzeevveennttiigg m
maaaall zzeevveennm
maaaall..
M
a
t
t
h
.
1
8
Ma th.18

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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