


86. Vergeven is 
geen OPTIE, maar 
een OPDRACHT!



Word boos, maar zondig niet; laat de zon niet ondergaan 
over uw boosheid, en geef de duivel geen plaats.

Efeze 4:26-27 HSV

Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft. 
Als iemand zou zeggen: Ik heb God lief, en hij zou zijn 
broeder haten, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn 

broeder, die hij ziet, niet liefheeft, hoe kan hij God 
liefhebben, Die hij niet gezien heeft? En dit gebod 

hebben wij van Hem, dat wie God liefheeft, ook zijn 
broeder moet liefhebben.

1 Johannes 4:19-21 HSV

Je mag boos zijn over onrecht maar zorg ervoor dat je wel vergeeft



Jozef zei tegen zijn broers: Ik ben Jozef! Leeft mijn vader 
nog? Maar zijn broers waren niet in staat om hem 

antwoord te geven, want zij waren door schrik voor hem 
overmand. Jozef zei tegen zijn broers: Kom toch dichter 

bij me! 

En zij kwamen dichterbij. Toen zei hij: Ik ben Jozef, jullie 
broer, die jullie naar Egypte verkocht hebben. Maar nu, 

wees niet bedroefd en laat jullie ogen niet in toorn 
ontvlammen omdat jullie mij hiernaartoe hebben 

verkocht, want God heeft mij vóór jullie uit gezonden tot 
behoud van jullie leven.

Genesis 45:3-5 HSV

Jozef kon zijn broers vergeven voor alles wat ze hem aangedaan hadden



Toen viel hij zijn broer Benjamin om 
de hals en huilde, en ook Benjamin 

huilde terwijl hij hem omhelsde. 

Vervolgens kuste hij al zijn broers en 
hij huilde met hen; daarna durfden 

zijn broers met hem te spreken. 
Genesis 45:14-15 HSV



Het onderwijs van Jezus over vergeven

Wees op uw hoede. Als nu uw broeder tegen u zondigt, bestraf 
hem. En als hij tot inkeer komt, vergeef hem. 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. En de apostelen zeiden tegen de Heere: Vermeerder 
ons het geloof.

Lukas 17:3-5 HSV

En wanneer u staat te bidden, vergeef als u tegen iemand iets 
hebt, opdat ook uw Vader, Die in de hemelen is, u uw 

overtredingen vergeeft.  Maar als u niet vergeeft, zal uw 
Vader, Die in de hemelen is, ook uw misdaden niet vergeven. 

Markus 11:25 - 26 HSV



Bidt u dan zo: Onze Vader, Die in de hemelen 
zijt. Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk 
kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo 
ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks 

brood. 

En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij 
onze schuldenaren vergeven. 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.   



  
Want als u de mensen hun 

overtredingen vergeeft, zal uw 
hemelse Vader u ook vergeven. 

Maar als u de mensen hun 
overtredingen niet vergeeft, zal uw 

Vader uw overtredingen ook niet 
vergeven.

Mattheüs 6:9 - 15 HSV



Toen kwam Petrus naar Hem toe en zei: Heere, 
hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen 
en ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe?  Jezus zei 
tegen hem: Ik zeg u: niet tot zevenmaal, maar tot 

zeventig maal zeven maal.  

Daarom kan het Koninkrijk der hemelen 
vergeleken worden met een zeker koning die 

afrekening wilde houden met zijn dienaren.  Toen 
hij begon af te rekenen, werd er iemand bij hem 
gebracht die hem tienduizend talenten schuldig 

was.  



En toen hij niet kon betalen, gaf zijn heer 
opdracht dat men hem zou verkopen, én zijn 

vrouw en kinderen en alles wat hij had, en dat de 
schuld betaald moest worden.  

De dienaar dan knielde voor hem neer en zei: 
Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles 
betalen.  En de heer van deze dienaar was 

innerlijk met ontferming bewogen, liet hem 
gaan en schold hem de schuld kwijt.



Maar deze dienaar ging naar buiten en trof een van zijn 
mededienaren aan, die hem honderd penningen 

schuldig was. Hij pakte hem beet, greep hem bij de keel 
en zei: Betaal mij wat u schuldig bent. Zijn 

mededienaar dan liet zich voor hem neervallen en 
smeekte hem: Heb geduld met mij en ik zal u alles 

betalen. 

Hij wilde echter niet, maar ging heen en wierp hem in 
de gevangenis, totdat hij de schuld betaald zou 

hebben.  Toen zijn mededienaren zagen wat er gebeurd 
was, werden zij erg bedroefd; zij gingen naar hun heer 

en vertelden hem alles wat er gebeurd was.



Toen riep zijn heer hem bij zich en zei tegen hem: 
Slechte dienaar, al die schuld heb ik u 

kwijtgescholden, omdat u mij dat smeekte. Had ook 
u geen medelijden moeten hebben met uw 

mededienaar, zoals ik ook medelijden met u had? 

En zijn heer, boos als hij was, gaf hem aan de 
pijnigers over, totdat hij alles wat hij hem schuldig 
was, betaald zou hebben. Zo zal ook Mijn hemelse 
Vader met u doen, als niet ieder van u van harte de 

misdaden van zijn broeder vergeeft.
Mattheüs 18:21 - 35 HSV



Het onderwijs van de apostelen over vergeven

Kleedt u zich dan, als uitverkorenen van God, heiligen en 
geliefden, met innige gevoelens van ontferming, 

vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. 
Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand 

tegen iemand anders een klacht heeft; zoals ook 
Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. 

En kleedt u zich boven alles met de liefde, die de band 
van de volmaaktheid is.  En laat de vrede van God 

heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam 
geroepen bent; en wees dankbaar.

Kolossenzen 3:12 - 15 HSV



En bedroef de Heilige Geest van God niet, 
door Wie u verzegeld bent tot de dag van 

de verlossing. Laat alle bitterheid, woede, 
toorn, geschreeuw en laster van u 

weggenomen worden, met alle slechtheid, 
maar wees ten opzichte van elkaar 

vriendelijk en barmhartig, en vergeef 
elkaar, zoals ook God in Christus u 

vergeven heeft.
Efeze 4:30-32 HSV



Jaag de vrede na met allen, en de heiliging, 
zonder welke niemand de Heere zal zien. 

Zie erop toe dat niemand achteropraakt in 
de genade van God, en dat er geen enkele 
wortel van bitterheid opschiet en onrust 

veroorzaakt zodat daardoor velen 
bezoedeld worden.

Hebreeën 12:14-15 HSV

Bitterheid is een wortel die de hele gemeente kan verdelen



Houd iedereen in ere; heb al uw 
broeders lief; vrees God; eer de 

koning. 
1 Petrus 2:17 HSV

Ten slotte, wees allen eensgezind, 
vol medeleven, heb de broeders lief, 

wees barmhartig en vriendelijk.
1 Petrus 3:8 HSV
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