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Over dit onderwerp ging de dienst van zondag 19 maart 2017, 

9.30 uur, naar aanleiding van Lucas 17:3b. 

 

Schriftlezing: Lucas 17:3b-6 

'Indien je broeder (of zuster) zondigt, spreek hem dan ernstig toe; 

en als hij berouw heeft, vergeef hem.4 En als hij zevenmaal op 

een dag tegen je zondigt en zevenmaal naar je terugkeert en 

zegt: “Ik heb berouw,” dan moet (zul) je hem vergeven.’ 
5 Toen zeiden de apostelen tegen de Heer: ‘Geef ons meer 

geloof!’ 6 De Heer zei: ‘Als jullie geloof hadden als een 

mosterdzaadje, zouden jullie tegen die moerbeiboom zeggen: 

“Trek je wortels uit de grond en plant jezelf in de zee!” en hij zou 

jullie gehoorzamen.' 
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'Amazing Grace' 

In 2006 schoot Charles Roberts tien meisjes neer op een school 

van de Old Order Amish in Nickel Mines (Amerika). Vijf van hen 

overleefden het niet. Daarna maakte Roberts een einde aan zijn 

eigen leven. Hij liet een vrouw en drie kinderen achter. Zulke 

dingen gebeuren helaas vaker. En zeker in Amerika. 

 Maar dan begint het opmerkelijke: de Amish-gemeenschap 

bekommerde zich vrijwel meteen om deze vrouw en haar drie 

kinderen. Dertig leden van de gemeenschap stonden om haar 

heen, toen ze haar man – de dader – begroef. En zíj was weer 

aanwezig bij de begrafenis van de vijf meisjes van de Amish, als 

één van de weinigen van buiten die gemeenschap. 

 De familie Roberts werd opgenomen in het besef van de 

Amish, dat alle mensen 

moeten leven van verzoening 

en genade – 'grace' in het 

Engels. Het verhaal is 

verfilmd: 'Amish Grace', een 

duidelijke toespeling op 

Amazing Grace, dat prachtige 

loflied van John Newton op de 

genade van God: 'verbazing-

wekkende genade'. Dat wat 

die Amish deden is inderdaad 

verbazingwekkend.  

 Of dat indrukwekkende 

YouTube-filmpje: In een 

rechtszaal staat Gery Ridgway 

terecht vanwege de moord op 

verschillende vrouwen. Hij zit 

vooraan in zo'n wit gevangenispak. Nabestaanden krijgen het 
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woord. Een moeder spreekt uit dat ze hem haat en de zus van 

een slachtoffer wenst hem naar de hel, 'daar hoort hij'. Dan krijgt 

een vader het woord en zegt dat hij niet iemand is die hem haat, 

maar wil doen wat God vraagt: vergeven. 'U bent vergeven'. Op 

dat moment breekt de dader en tranen komen. 

 Dat is nogal wat. Zo vergeven. Kan iedereen dat? Daar 

voor moet je toch wel een heel sterk geloof hebben. Zeiden de 

discipelen het niet als Jezus hen oproept zeven maal te vergeven: 

'Geef ons meer geloof'. En moet het ook altijd? 

 

Moet je altijd vergeven? 

Dat is het onderwerp van een mooi boekje van Nico van der Voet 

(Altijd vergeven? Over schuld en vergeving tussen mensen, 

Zoetermeer 1996). Hij begint met twee praktijkvoorbeelden. 

 

Hij stond te wachten na de kerkdienst, terzijde van het pad 

waarlangs de gastpredikant moest passeren. Er stonden geen 

mensen in de buurt. Toen hij langs kwam, schoot hij hem aan. 

'Dominee, mag ik u even iets vragen?' 

'Jawel, dat is prima!' 

'U had het in de preek over vergeven. U zei dat we dat moeten 

doen. Moet vergeven altijd? Mijn vader en moeder zijn 

gescheiden. Moet ik mijn vader vergeven dat hij er met een 

andere vrouw vandoor is gegaan? Hij wil weer contact met mij 

krijgen, want ik ben zijn enige zoon. Ik wil het echter niet. Ik kan 

hem niet vergeven wat hij mijn moeder heeft aangedaan.' 

De predikant keek een beetje verbaasd naar de jongen van een 

jaar of zeventien, die zijn zorgen zomaar in het voorbijgaan aan 

hem wilde vertellen. Dat doen jongens van die leeftijd niet zo 

gauw. De kwestie van het al dan niet vergeven zat hem blijkbaar 

wel erg hoog. 
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Hij was een consequent man. Hij zei het voorzichtig maar het was 

niet anders dan hij in zijn preek verwoord had. 'Ik ken jouw situatie 

niet, maar we zijn allen geroepen om te vergeven. Vroeg of laat 

moet het zover komen. Dat 

is het unieke van de 

christelijke gemeente. In de 

wereld vechten ze om eigen 

rechten. Wij moeten bereid 

zijn zelfs onze vijanden lief 

te hebben. Dat geldt voor 

jou en dat geldt voor mij. 

Denk eens aan de Heiland. 

Wat moet Hij allemaal niet 

van ons vergeven!' 

Ze praatten kort wat heen 

en weer. De jongen ging 

naar huis, bedroefd. Hij 

wilde wel vergeven, maar 

kon het niet. Hij was en 

bleef woest op zijn vader. 

Ook nu weer was bevestigd 

dat hij daardoor eigenlijk te 

kort schoot in zijn christen-

zijn.   

De predikant liep richting de auto. Ook hij was niet tevreden. (...) 

Het deed hem pijn dat hij het de jongeman moeilijk gemaakt had 

met zijn opdracht om te vergeven. 'Het Evangelie is niet naar de 

mens, dat zie je maar weer', bedacht hij, tot zijn schrale troost. (p. 

9-10) 

 

Het tweede voorbeeld gaat over een meisje in de klas. 

 

Half elf. De schoolbel gaat. De lerares Engels pakt haar tas 

gedachteloos in. Omdat zij in die tas kijkt, ziet zij eerst niet dat 
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een meisje achterblijft in het lokaal. Verbaasd kijkt ze op als 

Joanne begint te praten. Ze heeft geen inleiding nodig. 

Gespannen komt het eruit.  

'Moet je altijd vergeven? Wat vindt u, mevrouw?' 

De lerares ruikt onraad – ze heeft bepaalde mensenkennis – en 

ontwijkt een direct antwoord. 'Wat is er gebeurd? Wat moet je 

vergeven? Heb je iets ergs meegemaakt?' 

De leerlinge voelt dat ze met haar vraag kwetsbaar wordt en wil 

zich terugtrekken uit de gevarenzône. Ze laat in haar reactie wel 

blijken dat ze de vraag inderdaad voor zichzelf stelde. 'Dat doet er 

niet toe, ik wil weten of ik altijd moet vergeven. U leidt toch de 

bijbelkring hier op school?' 

De docente houdt nog even vol. 'Ik kan pas vertellen of jij moet 

vergeven als ik iets weet van wat er heeft plaatsgevonden. Het 

maakt voor mij een groot verschil of je vriendin je in de steek 

gelaten heeft of dat je vader je mishandelt. Ik noem maar iets.' 

Als door een angel gestoken, reageert de leerlinge. 'U hoeft mijn 

vader niet te verdenken, want 

het is mijn vader niet!' 

'Wie dan wel?'   

'Dat zeg ik niet!' 

'Ook niet op een ander tijdstip, 

als ik je er een paar dagen over 

laat nadenken?' 

'Nee, dan zeg ik nooit. Ik zal het 

mijn ouders besparen dat ik de vuile was buiten hang. Toe, zegt u 

nu maar of ik altijd vergeven moet. Dat is het enige wat ik wil 

weten!' 

De lerares denkt aan het 'zeventig maal zevenmaal' uit de 

Evangeliën. Ze krijgt het niet over haar lippen. Ze vermoedt iets 

ergs in het leven van het meisje. Ze wil het kind niet klem zetten. 

'Je hoeft niet altijd te vergeven, Joanne. Je hoeft zeker niet altijd 

direct te vergeven.' (p. 10-11) 
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Twee situaties, twee antwoorden. Wat moet je nu? De Bijbel 

vraagt vergeving, dat is heilzaam voor de wereld, voor jezelf. 

Vergeven moet, zeven maal per dag. En toch? Kan het altijd? 

Iemand zei eens: 'Verzoenen is fantastisch; als – het – kan!' In die 

laatste drie woorden zit alles opgesloten. 

 Wat is nu christelijk? En dan bedoel ik niet: wat moet 

volgens de christelijke regeltjes, maar wat wil Christus van ons? 

Want vergeving is wel een kernwoord van het evangelie. Het is 

het meest revolutionaire woord daarin. Vergeven is heel wat. 

Vergeven is niet, dat je het maar door de vingers moet zien, dat je 

er maar overheen moet stappen. Het gaat hier niet om 

akkefietjes, maar het gaat hier over grote dingen. 

 

Wat zegt Jezus ons? 

Laten we daarom eens goed gaan kijken naar wat Jezus zegt in 

Lucas 17: 3b. Wie zien dat Hij daar drie dingen noemt: 'Indien je 

broeder (of zuster) zondigt, (1) spreek hem dan ernstig toe – 

'bestraf hem' staat er in een andere vertaling – en (2) als hij 

berouw heeft – 'als hij tot inkeer komt', zo lezen we in de 

Herziende Statenvertaling (HSV) – (3) vergeef hem. (NB: in de 

versie van de Nieuwe Bijbelvertaling [NBV] van 2007 is van deze 

tekst meervoud gemaakt.) 

 Dat is heel snel gezegd: 'Spreek iemand er op aan, indien 

berouw, vergeef.' Het lijkt wel of Jezus hier een eenvoudige 

oplossing geeft voor elke situatie. Toch is dat niet zo. Het is niet 

een kant-en-klaar recept. Het is meer een basale richtlijn voor 

verzoening. Het hele verzoeningsgebeuren is hier op formule 

gebracht, maar daar gaat wel een heel proces mee gemoeid. Van 

soms jaren. Denk maar aan het verhaal van Jakob en Ezau. In 

Genesis 27 lezen we dat Jakob voor zijn broer Ezau moet 

vluchten. Ezau haatte hem omdat hij hem het eerstgeboorterecht 
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had afgenomen. Pas jaren later ontmoeten Jakob en Ezau elkaar 

weer en komt het tot verzoening (Genesis 33). 

 

Het verkeerde benoemen 

Het eerste dat Jezus zegt is: 'Spreek hem ernstig toe' oftewel 

'bestraf hem.' Dat wil zeggen: het kwaad, dat iemand je 

aangedaan heeft, moet duidelijk gezegd worden. Het moet 

duidelijk zijn, dat wat 

de dader deed, 

verkeerd was. Dus 

kleiner maken dan 

het is, afdoen als 

een akkefietje, helpt 

niet. Als het niet als 

zodanig benoemd 

wordt, blijft het wel 

tussen jullie in zitten en staat het – hoe klein het soms in iemands 

ogen kan zijn – toch de relatie in de weg. Het lijkt misschien klein, 

maar het is niet licht in gewicht. 

 En als het niet weg is, kan het zo weer de kop op steken: 

'Ja, maar jij hebt die vijftig euro die ik je geleend heb, ook nog 

nooit teruggegeven!' Verzwijgen, wegdrukken, niet benoemen is 

dus niet goed. Verzwijgen is inslikken. En als je verdriet of 

boosheid inslikt, kan het als een steen op je maag komen te 

liggen. Dan wordt het wrok. Wrok is versteende boosheid, 

versteend verdriet. En daar krijg je op den duur last van. Dat ligt 

te zwaar op de maag. Dat gaat je een keer opbreken. O ja, voor 

een poosje zwijgen, kan heel goed zijn. Even afstand nemen. 

Zoals Jakob deed. Even weg, uit het zicht van Ezau. Maar niet 

voor altijd. 
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 Het eerste dat Jezus ons dus aanreikt, is dat er gesproken 

moet worden. Wat verkeerd is moet tegen elkaar gezegd worden. 

Vergeven is dus niet: 'Ach, laat maar zitten.' Dan blijft het 

inderdaad zitten, met alle gevolgen van dien. Vergeven is niet: 

'door de vingers zien'. Dan zeg je in wezen: 'Ach, 't is eigenlijk niet 

zo erg.' Maar het is wel erg!! Daarom moet het benoemd worden. 

 Nu is deze fase al heel moeilijk. Want wordt het niet vaak 

een welles-nietes: 'Jij deed dit, ja maar jij deed dat!' of: 'Ja maar jíj 

kunt dat wel fout vinden, maar ik niet.' Dit zal echter niet gaan 

werken. Nu gaat het er niet om dat er een heel onderzoek komt, 

zodat objectief precies wordt vastgesteld wat je fout deed. Als er 

sprake is van een strafbaar feit, dan moet dat zeker voor de 

rechter gebracht worden. En dan moet er ook passend gestraft 

worden. Het bestraffen echter, het ernstig toespreken wat Jezus 

hier bedoelt, heeft niet straf op het oog, maar wil berouw en 

vergeving voorbereiden. Je wilt hiermee een stap verder komen 

dan het justitieel afhandelen van een zaak. Hier gaat het om het 

herstellen van een relatie met een persoon. 'Indien je broeder 

(zuster) zondigt.' Bij dat ernstig toespreken gaat het Jezus erom, 

dat de dader zich daardoor gaat inleven in de ander. Dat je beseft 

wat voor verdriet en pijn jij bij die ander hebt teweeggebracht door 

jouw verkeerde handelen of spreken. Dán kan het proces verder 

gaan. Want dan zegt Jezus vervolgens ook: 'Indien die persoon 

berouw heeft' (tot inkeer komt). 

 

Wat is echt berouw? 

Dat ernstig toespreken berouw kan oproepen, zien we bij wat 

Desirée is overkomen. Luister maar wat Nico van der Voet over 

haar vertelt: 
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'Ik heb een verkeersongeluk gehad, omdat iemand door rood licht 

reed. Het was een man die ik kende uit de kerk. Het erge was dat 

hij nooit zèlf zijn verontschuldigingen had aangeboden. Zijn vrouw 

heeft wel een bos bloemen gegeven. Ik heb in het ziekenhuis 

moeten liggen en een 

schooljaar verspeeld. Toen 

ik na een paar maanden 

hem in de kerk zag 

deelnemen aan het Heilig 

Avondmaal, vonden mijn 

ouders en ik dat de maat 

vol was. Mijn vader en ik 

zijn naar hem toegegaan. Ik 

heb het woord gedaan. Met 

tranen in mijn ogen. Van 

boosheid en verdriet. Tot 

onze verbazing zei hij: "Ik 

ben blij dat je gekomen bent. Ik weet ook geen raad met de 

situatie. Ik vind het erg wat er gebeurd is. Ik weet gewoon niet wat 

jullie van mij verwachten." Ik heb gezegd hoe boos ik was, juist 

omdat hij niets van zich liet horen. Hij bood zijn excuses aan. Met 

gemengde gevoelens gingen wij naar huis. De andere avond 

kwam hij zelf onverwacht bij ons thuis langs en herhaalde zij 

excuses. Tóen geloofde ik hem pas echt.' (p. 42) 

 

'Als hij berouw heeft...' In die vier woordjes van Jezus zit heel 

veel. Maar wat is dat eigenlijk, echt berouw? Ik denk dat je 

daarover het volgende kunt zeggen: 

- Wie oprecht berouw heeft, belijdt schuld; 

- wie oprecht berouw heeft, doet er alles aan niet weer in diezelf-

de fout te vervallen; 

- wie oprecht berouw heeft, schaamt zich ook; 

- wie oprecht berouw heeft, verlangt naar relatieherstel; 
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- wie oprecht berouw heeft, verdedigt zichzelf niet. Die belijdt 

schuld zonder 'maar'. Die zegt niet: 'Dat heb ik fout gedaan, maar 

jíj...'. Die zegt: 'Dat heb ik fout gedaan.' Punt. Oprecht berouw 

komt uit het hart. 

 

Vergeven. Wanneer? 

Vervolgens roept Jezus ons op te vergeven. Wanneer? Direct? 

Dan kan soms nog helemaal niet. Dat is vaak een heel lang 

proces. Want ook oprecht vergeven moet uit je hart komen. Het is 

dus niet zo, dat als iemand berouw heeft getoond, jij hem of haar 

ook direct moet vergeven. Vergeven is wel het ideaal, maar het is 

geen automatisme. Het kan nooit een afgedwongen daad zijn. 

 Zowel 'berouw tonen' als 'vergeving schenken' zijn beide 

vrijwillige daden. Jij bepaalt of je wilt vergeven en wanneer. 

Niemand kan je daartoe dwingen. Vergeven is een daad van 

genade die je de ander bewijst. Een daad van 'amazing grace'. 

 Vergeven is een grootse daad, die je heel wat kost. 

Vergeven niet goedkoop. Vergeven is niet: 'Ach joh, ik stap er wel 

over heen. Zand erover.' Nee, vergeven doe je niet licht. 

Vergeven is zwaar, maar je wilt verder komen. Zeker, het heeft je 

diep gekwetst. Het heeft heel veel pijn gekost en het doet je nog 

pijn, maar je wilt er niet in blijven steken. 

    O ja, soms kun je nog lang niet vergeven, en je mag ook 

nooit tot vergeven gedwongen worden. Zo van: 'Ik heb berouw 

getoond, nu móet jij me vergeven.' Of nog erger: 'God heeft mij 

vergeven, nu moet jij me ook vergeven.' Wie zoiets zegt, toont 

gebrek aan voorstellingsvermogen, over hoe zeer een slachtoffer 

soms levenslang beschadigd kan zijn. 

 Bij vergeven is dus nooit sprake van 'moeten' in de zin van 

dwang. In Lucas 17:4 in de NBV staat wel, dat als iemand tegen 

je zegt: 'Ik heb berouw,' je hem dan moet vergeven. Maar ik heb 
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er niet voor niets tussen haakjes zul achter gezet. Het werkwoord 

'vergeven' staat namelijk in de toekomende tijd. Bedoeld is hier 

een opdracht voor de komende tijd: 'Ga er mee aan de slag, 

maak er werk van om te proberen te vergeven.' Nu kun je deze 

opdracht ook wel met het woord 'moeten' vertalen, als we dan 

maar wel beseffen, dat het onjuist is daar dwang in te lezen. 

Vergeven moet je wel zelf vanuit je hart ook willen. Op dezelfde 

wijze zijn de Tien Geboden (Exodus 20) met het werkwoord 

'zullen' geformuleerd. Ook als een opdracht: 'Je zult (moet) niet 

doden, echtbreken, stelen, liegen.' Maak daar werk van. 

 Dat vergeven een opdracht is, blijkt ook uit de formulering 

in vers 3: 'Als hij berouw heeft, vergeef hem.' Hier staat het in de 

gebiedende wijs; het wordt je geboden te doen, opgedragen. Het 

is niet voor niets ver-géven. Je geeft het als een genadegave, als 

een geschenk vanuit je hart. Vergeven werkt alleen als het 

oprecht gemeend is. Maar het is niet vrijblijvend. Het is wel een 

opdracht van Godswege. 

 Nogmaals: vergeven is nooit gemakkelijk. Soms ben je er 

nog lang niet aan toe. En af en toe is het bijna helemaal 

onmogelijk, als er zeer gruwelijke dingen zijn gebeurd. Vaak kan 

het ook niet zonder hulp. Zonder begeleiding van een 

professioneel iemand, een predikant of psycholoog. Maar áls je 

het dan kunt, kom je wel een stap verder. 

 Vergeven is je 

kwetsbaar opstellen: 'Ook 

al heb je mij iets vreselijks 

aangedaan, toch wil ik je 

vergeven. Want jij moet 

verder, en ik moet verder, 

en de relatie met je is me 

ook wat waard.'   



15 
 

Een zoen voor Richard 

Het mooiste is het als alle drie de elementen aan de orde komen: 

als eerste een ernstig toespreken waarin het verkeerde wordt 

benoemd, en dan berouw én vergeving als daden vanuit je hart. 

Daarbij maakt het niet uit welke van de twee het eerste 

plaatsvindt. Beide zijn nodig, want alleen als de dader berouw 

heeft en het slachtoffer vergeeft, is er ver-zoen-ing. Alleen dan is 

er relatieherstel. 

 Richard is een jongen van een jaar of negen en houdt 

nogal van timmeren. Toen Richard op een dag eens met een 

hamer de koelkast bewerkte, werd zijn moeder zo boos dat hij 

voor straf naar zijn kamer moest. Na een poosje mocht hij weer 

naar beneden komen. Ze keek hem streng aan en vroeg of hij er 

spijt van had. 

Ja, Richard 

had berouw. 

'Dan wil ik het 

je vergeven', 

zei ze, en ze 

gaf hem een 

zoen. Zo was 

het weer ver-

zoend. Ook in 

de Bijbel zien 

we dat er 

gekust wordt bij 

verzoening. Jakob en Ezau kusten elkaar toen ze elkaar na 

zoveel jaren weer zagen: 'beiden lieten hun tranen de vrije loop.' 

(Genesis 33:4). Van Jozef en de broers lezen we hetzelfde 

(Genesis 45:15). 
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Eenzijdig vergeven 

Toch kan een relatieherstel nog erg broos zijn. Als je een conflict 

met je ouders had – of met je broer of zus – en je hebt ze jaren 

niet gezien. Gelukkig is het nu verzoend, omdat er berouw is 

getoond en vergeving is geschonken. Toch moet je je dan weer 

opnieuw tot je ouders (broer, zus) gaan verhouden. Dat wil niet 

zeggen, dat je elkaar weer elke week moet zien. Misschien moet 

je beginnen met één of twee keer per jaar. Misschien kan de 

relatie voorlopig alleen dat aan. Wellicht dat er van daaruit weer 

wat kan groeien.   

 En als de ander niet wil? Je hebt al verschillende malen 

berouw getoond. Dan zul je moeten wachten, tot de ander er aan 

toe is om je te vergeven. 

 En omgekeerd, als de dader geen berouw wil tonen? Of de 

dader is vertrokken of zelfs al overleden? Dan kun je – als je wilt – 

toch de dader vergeven. Ook dit is niet gemakkelijk en moet je 

wellicht ook met iemand bespreken. Maar als je er aan toe bent 

en jij vergeeft eenzijdig de dader, kan dat heel bevrijdend voor jou 

als slachtoffer werken. Want vergeven is 

ook loslaten. Je neemt afstand. 'Ik 

vergeef je ...' schrijf je op een papier met 

op de stippellijntjes de naam van 

degenen die jou iets heeft aangedaan. 

'Ik vergeef je, ik laat het nu los. Ik wil er 

niet telkens aan herinnerd worden. Ik wil 

van de dader loskomen. Ik vergeef hem 

of haar.' 

 Deze eenzijdige daad van 

vergeving kan ontzettend bevrijdend 

voor je werken. Dan kun je weer echt 

verder; kun je weer een stap maken. Ik 
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moet denken aan Hank Heijn, de vrouw van de in 1987 ontvoerde 

en vermoorde Gerrit Jan Heijn. Op tv en in de Visie (eo-gids) 

vertelde ze dat ze de moordenaar, Ferdi E., had vergeven. Ze 

vertelde dat ze zich sindsdien sterker en ook vrijer voelde, en 

lichamelijk veel beter. Dat ze eerdere kwalen op medisch 

onverklaarbare wijze had zien verdwijnen. In 2006 verscheen ook 

een boek waarin ze vertelt dat ze Ferdi E. had vergeven. 

 

Het Familiediner 

Berouw tonen en vergeving schenken zijn beide stappen op weg 

naar verzoening. De vraag is altijd: 'Wie doet de eerste stap?' 

Vaak niemand. 'Ja de deur staat altijd open hoor!' Maar dat is 

geen stap doen. Dan is het goed als er hulp is. Dat iemand je een 

zetje in de rug geeft. Zoals we dat zien in dat tv-programma 'Het 

Familiediner'. Iemand roept de hulp in van Bert van Leeuwen. Er 

wordt wat heen en weer gepraat, totdat iemand de eerste stap 

doet. En soms komt het tot verzoening, tot zoenen.   

 Maar jij wilt geen stap 

doen? Dan zou ik je willen vragen 

eens te kijken naar wat voor grote 

stap God doet, door aan het kruis 

te gaan hangen, voor onze 

verzoening, tot vergeving van 

onze zonden! Kun jij dán nog 

zeggen: 'Maar ik doe geen stap?' 

Kun je dan nog wel het 'Onze 

Vader' bidden? 'Vergeef ons onze 

schulden gelijk ook wij vergeven 

onze schuldenaren.' Het staat er 

zelfs nog sterker: 'Vergeef ons 

onze schulden gelijk ook wij 
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hebben vergeven onze schuldenaren.' De bede roept op eerst 

onze naasten te vergeven en dan aan God te vragen om ons te 

vergeven. Het vraagt ons een stap te doen. Want alleen wie 

stappen wil zetten, komt uit 

de wrok, uit het verdriet, uit 

de boosheid, uit de impasse. 

 Als dat dan tot een 

gezamenlijke maaltijd komt, 

zoals bij 'Het Familiediner', 

zijn de eerste stappen tot 

verzoening gezet. Want 

samen eten is bij uitstek een 

teken van saam-horig-heid – dat je samen hoort – teken van 

verzoening. In de kerk hebben we dat ook. Daar hebben we ook 

zo'n verzoeningsmaaltijd: het avondmaal: teken van verzoening 

tussen God en mensen en mensen onderling. Het Heilig 

Avondmaal is voor ons ook een zetje in de rug om de weg van 

verzoening op te gaan.  

 

Vergeven én vergeten? 

Nu hoor ik iemand zeggen: 'Nou, 

misschien kan ik wel vergeven, 

maar vergeten doe ik het niet.' Dan 

moet ik u zeggen: 'God doet dat 

wel!' In de Bijbel staat, dat als God 

ons onze zonden vergeeft, Hij ze 

ook vergeet. Dat lezen we in Micha 

7:19. Daar lezen we, dat 'als God 

zonden vergeeft, Hij ze gooit in de 

diepten van de zee.' Of met Psalm 

103:12: 'Zo ver als het oosten is van 
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het westen, zo ver heeft Hij onze zonden van ons verwijderd.' Dat 

wil zeggen: Hij komt er nooit meer op terug. Natuurlijk wéét God 

het heus nog wel. Hij is alwetend. Maar Hij wíl er niet meer aan 

denken.   

 Zo kunnen wij dat ook doen. Als we tegen elkaar zeggen: 

'Vergeten en vergeten?' dan bedoelen we: 'Laten we elkaar echt 

vergeven, en dan komen we er ook niet meer op terug. We 

begraven de strijdbijl. Dan kun je echt weer een grote stap vooruit 

zetten. 

 

Betrek God erbij 

Dus: is er iets in je leven dat vergeven moet worden? Bespreek 

het met God. 

- Bid om een opening voor gesprek; 

- bid om moed om een eerste stap te doen; 

- bid om geduld; 

- en geef het over aan God als de dader niet tot berouw komt; 

- bid dat je bewaard wordt voor wrok, die versteende boosheid, 

dat versteende verdriet; 

- bid ook om vergeving van je eigen zonden; 

- en bid om wijsheid van de Geest om het juiste te zeggen en te 

doen; 

- bid om geloof, hoop en ... liefde voor u beiden. 

 


