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Gelukkig de mens wiens ontrouw wordt 
vergeven, wiens zonden worden bedekt. 
Gelukkig als de HEER zijn schuld niet telt, als in 
zijn geest geen spoor van bedrog is.
Zolang ik zweeg, teerden mijn botten weg, 
kreunend leed ik, de hele dag. Zwaar drukte uw 
hand op mij, dag en nacht, mijn kracht smolt 
weg als in de zomerhitte. 
Toen beleed ik U mijn zonde, ik dekte mijn schuld 
niet toe, ik zei: ‘Ik beken de HEER mijn ontrouw’ 
- en U vergaf mij mijn zonde, mijn schuld.

Verheug u in de HEER, rechtvaardigen, en juich, 
zing het uit, u die oprecht bent van hart.

Psalm 32:1-5,11
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5 vragen over vergeven

1. Wat betekent vergeven?

2. Waarom zou ik vergeven?

3. Wanneer vergeef ik?

4. Is vergeven gemakkelijk?

5. Is vergeven goedkoop?
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1. wat betekent vergeven?

• aph-ièmi (ἀφίημι)

oweg sturen

o opzij leggen

o opgeven

o achter (je) laten

• charizomai (χαρίζομαι)

o genade bewijzen

o (uit genade) schenken
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2. waarom zou ik vergeven?

• Gods voorbeeld: “vergeef elkaar zoals ook God 
in Christus u vergeven heeft.” (Ef4:32b)

• Jezus’ opdracht: “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.” (Lk17:3-4)

• Jezus’ waarschuwing: “Zo [nl: overgeven aan 
de pijnigers] zal ook mijn hemelse Vader met u 
doen, als u niet ieder van harte zijn broeder 
vergeeft” (Mt18:35) 5



3. wanneer vergeef ik?

• Algemeen: vergeving uitspreken na belijdenis
(vgl. eerst bestraffen in Lk17:3)

• Maar …
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Vader, vergeef 
hun, want ze 
weten niet 
wat ze doen



4. is vergeven gemakkelijk?
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https://www.youtube.com/watch?v=ql-TI51LmaY


5. is vergeving goedkoop?
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