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Zonder vergeving is er geen verlossing 
 
Efeze 1 
6 Tot prijs (tot lof en eer van) der heerlijkheid Zijner genade, door welke Hij ons begenadigd 
heeft in den Geliefde (de Heere Jezus Christus); 
7 In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed namelijk de vergeving der misdaden 
(= zonden), naar den rijkdom Zijner genade, 
 
Hierboven, in Efeze één, staat een korte samenvatting van wat wij, als gelovigen, van God 
hebben ontvangen. ‘In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed’. In de Bijbel staat 
bloed voor leven en niet voor de dood. Hier wordt dus niet de dood van de Heere Jezus 
bedoeld maar het Leven van de Heere Jezus Christus, de Hogepriester. Als Hij alleen voor ons 
gestorven zou zijn, dan zouden wij niet verlost zijn. Als de Heere Jezus Christus niet zou zijn 
opgestaan, zouden wij namelijk nog steeds verloren zijn. Als Christus niet was opgestaan, 
dan waren wij nog in onze zonden.  
 
1 Korinthe 15 
17 En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs, zo zijt gij nog in uw 
zonden. 
18 Zo zijn dan ook verloren, die in Christus ontslapen zijn. 
 
Gebonden aan zonden die er niet meer zijn 
 
‘In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed; namelijk de vergeving der misdaden’. 
Verlossing is er alleen als er vergeving is van misdaden oftewel zonden. Als wij geen 
vergeving der zonden hebben ontvangen, dan zijn wij ook niet verlost. In ieder geval niet in 
de praktijk. Iemand die er niet zeker van is of God zijn zonden wel vergeven heeft, is dus in 
de praktijk ook niet verlost. Diegene is dan nog steeds gebonden aan de zonden die hem in 
de weg staan. Diegene staat dan niet in de vrijheid van het Nieuwe Verbond.  
 
Galaten 5 
1 Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom 
met het juk der dienstbaarheid (= de Wet) bevangen. 
 
De Heere Jezus droeg de zonden van de hele mensheid 
 
Gelovigen hebben vergeving van zonden omdat de Heere Jezus Christus leeft. De Levende 
Christus reinigt ons van onze zonden in Zijn hoedanigheid van Hogepriester. Er is een groot 
verschil tussen wat de Heere voor alle mensen heeft gedaan en wat Hij nu voor velen doet. 
 
1 Johannes 2 
2 En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de 
zonden der gehele wereld. (lijden en sterven van de Heere Jezus aan het kruis)                                                                                          
 
Mattheüs 26 
28 Want dat is Mijn bloed, het bloed des Nieuwen Testaments, hetwelk voor velen vergoten 
(vergoten= uitgedeeld; drinkt allen daaruit; neem deel aan het Leven van Christus) wordt, tot 
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vergeving der zonden.(het Bloed, dus het Leven, het Opstandingsleven van de Hogepriester 
reinigt de wandel van alle gelovigen) 
 
De Heere Jezus Christus is in Zijn Opstanding gesteld tot Hogepriester 
 
Romeinen 6 
6 Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te 
niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen. 
7 Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. 
 
De Heere Jezus heeft de erfzonde, oftewel de zonden van de hele wereld, weggedragen aan 
het kruis. De Heere Jezus Christus is, sinds Zijn Opstanding, Hogepriester van het Nieuwe 
Verbond der Genade en in die hoedanigheid reinigt Hij continu de handel en wandel van Zijn 
Lichaam, de Gemeente. Zélfs ons geweten. Deze reiniging betreft dus alleen gelovigen. Als 
Hogepriester verzoent Hij ons met God. (zie studie Hogepriester) Hij reinigt ons ongevraagd, 
zolang wij in gemeenschap blijven met Hem en Zijn Woord. Dus hoewel we nog in het 
zondige vlees verblijven, kunnen wij de Heere dienstbaar zijn. Omdat onze aardse wandel 
gereinigd wordt. 
 
1 Johannes 1 
7 Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap 
met elkander, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon (de Hogepriester), reinigt ons van 
alle zonde. (Het Hoofd reinigt Zijn Lichaam, de Gemeente) 
 
Het Bloed van het Nieuwe Testament is het Bloed van de Hogepriester 
 
Mattheus 26 
28 Want dat is Mijn bloed, het bloed des Nieuwen Testaments, hetwelk voor velen vergoten 
(=gestort) wordt, tot vergeving der zonden.  
 
De Heere Jezus verwijst hier naar Zijn Opstandingsleven en Zijn functie als Hogepriester. Het 
Nieuwe Testament begon immers bij de Opstanding van de Christus. Dit is dus het Bloed van 
de Hogepriester! Dat Bloed reinigt onze dagelijkse handel en wandel van dode werken zodat 
wij bekwaam zijn de Heere te kunnen dienen. Let op; dit is niet het vergoten Bloed van de 
Heere Jezus aan het kruis. Dat was namelijk het bloed van het Oude Testament!  
 
Samengevat 
 
Eens gaf de Heere Jezus Zijn Leven via het kruis en de dood, ten behoeve van de hele wereld. 
Maar nu geeft de Heere Jezus Christus Zijn Leven aan allen die in Gemeenschap leven met 
Hem en Zijn Woord. Als de Christus eist Hij nu Zijn Troon nog niet op, maar verricht Hij, als 
Hogepriester, werk voor God de Vader ten behoeve van de gelovigen. Hij is dus nog steeds 
Dienstknecht van de Vader.  
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Bloed vergoten door de Heere Jezus aan het kruis voor de zonden van de hele wereld; 
Oude Verbond 
Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de 
zonden der gehele wereld gelovigen en ongelovigen. 1 Johannes 2 
 
Bloed van de Hogepriester dat vergoten wordt om Zijn Lichaam, de Gemeente, te reinigen; 
Nieuwe Verbond 
Want dat is Mijn bloed, het bloed des Nieuwen Testaments,  
hetwelk voor velen gelovigen vergoten wordt, tot vergeving der zonden. Mattheüs 26 
 
De Heere Jezus Christus geeft Zichzelf momenteel over als Hogepriester  
 
Efeze 5 
1 Zijt dan navolgers Gods, als geliefde kinderen; 
2 En wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons liefgehad heeft, en Zichzelven voor 
ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, Gode tot een welriekenden 
reuk. 
-- 
25 Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de Gemeente liefgehad heeft, 
en Zichzelven voor haar heeft overgegeven; 
 
Galaten 2 
20 Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en 
hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, Die mij 
liefgehad heeft, en Zichzelven voor mij overgegeven heeft. 
 
Hij verzoent Zijn Lichaam, de Gemeente, met God de Vader 
 
De Heere Jezus werd pas ná Zijn dood en Opstanding de Christus. ‘Hij heeft Zichzelven voor 
ons overgegeven’, is dus niet aan het kruis. Hij heeft Zichzelf overgegeven ten behoeve van 
Zijn Lichaam, de Gemeente. Hij is onze Hogepriester van het Nieuwe Verbond der Genade. 
Hij geeft Zichzelf over aan Zijn Hogepriesterlijk Werk; Hij verzoent Zijn Lichaam, de 
Gemeente, met God de Vader. Hij offert Zichzelf op; Hij offreert Zich. Hij heeft, tot op heden, 
afgezien van Zijn Macht en Heerlijkheid op aarde. Hij heeft Zich teruggetrokken in de Hemel. 
Straks zal Hij wederkomen en orde op zaken stellen en Zijn Koninkrijk uitbreiden over de 
hele wereld. 
 
Hij reinigt zélfs ons geweten 
 
Hebreeën 9 
13 Want indien het bloed der stieren en bokken, en de as der jonge koe, besprengende de 
onreinen, hen heiligt tot de reinigheid des vleses; 
14 Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door den eeuwigen Geest Zichzelven Gode 
onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om den levenden God 
te dienen?  
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Het Bloed van de Hogepriester, de Heere Jezus Christus, is oneindig veel meer dan het bloed 
van stieren en bokken. Het bloed van stieren en bokken verzoende onder het Oude Verbond 
slechts de zichtbare zonden van het Volk. Het Bloed van onze Hogepriester, Die Zichzelf elke 
dag offert (offreert oftewel Zichzelf overgeeft), reinigt zelfs ook ons geweten van dode 
werken. Zodat wij bekwaam gemaakt worden om de Levende God te dienen. Dode werken 
zijn werken ten behoeve van de oude mens, de oude Schepping of de Wet. 
 
We hoeven geen schuldgevoel te hebben 
 
Psalm 103 
10 Hij doet ons niet naar onze zonden, en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. 
11 Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is Zijn goedertierenheid geweldig over 
degenen, die Hem vrezen. 
12 Zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet Hij onze overtredingen van ons. 
 
Voor God doen de oude Schepping en de (erf-)zonde van de oude mens niet meer mee. Voor 
Hem is de oude Schepping weggedaan bij de dood van de Heere Jezus. Wij, als Lichaam van 
Christus, hebben geen enkele Wet of regel of gebed of sacrament meer nodig om verlost te 
worden van zonden. Wij hoeven geen enkel schuldgevoel of slecht geweten te hebben en 
hoeven volgens de Bijbel ook geen boete te doen. Of zonden te belijden. Wij hebben 
namelijk al, uit geloof en door Genade, vergeving van zonden en nieuw Leven in Christus 
ontvangen. In Zijn Opstanding zijn wij, tesamen met Christus, Eerstelingen van de nieuwe 
Schepping. 
 
Boete en schuld horen niet bij het Nieuwe Verbond der Genade 
 
Boete en schuld horen niet bij het Nieuwe Verbond der Genade. Genade kent immers geen 
enkele verplichting, anders is het geen Genade meer! Onze Hogepriester reinigt onze handel 
en wandel en zélfs onze gewetens. Daarom kunnen wij, zonder schroom, onszelf aanbieden 
aan God. Het is de bedoeling dat wij ons laten leiden door Zijn Geest en op die manier, nog 
hier op aarde, Zijn Opstandingsleven leven. Er wordt van ons verwacht dat wij nú al zouden 
leven uit de verlossing en vergeving en uit de Rijkdom van Zijn Genade. Want de 
Heerschappij van Zijn Genade is groter dan de heerschappij van de zonde en dood.  
 
Hebreeën 2 
17 Waarom Hij in alles den broederen moest gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en een 
getrouw Hogepriester zou zijn, in de dingen, die bij God te doen waren, om de zonden des 
volks te verzoenen. 
18 Want in hetgeen Hij Zelf, verzocht zijnde, geleden heeft, kan Hij dengenen, die verzocht 
worden, te hulp komen. 
 
Zonden belijden 
 
1 Johannes 1 
8 Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij ons zelven, en de waarheid 
is in ons niet. 
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Wij hoeven onze zonden dus niet te belijden aangezien de Hogepriester onze vuile voeten 
schoonwast. Zoals de Heere Jezus ook ongevraagd de voeten waste van de discipelen. Maar 
wij zouden wél erkennen dat onze oude mens nog zondigt. Wij zouden er wél van 
doordrongen zijn dat wij de Hogepriester heel hard nodig hebben om onze oude mens te 
reinigen. Zodat wij hier, nog in ons zondige vlees, de Heere tóch kunnen dienen. Wij zouden 
ook niet vergeten dat wij de dood en Opstanding van de Heere Jezus Christus nodig hebben 
gehad om nieuwe schepselen in Christus te zijn. Wij waren immers dood door de misdaden 
en zonden. Dankbaarheid, voor vergeving van zonden en nieuw leven, is dus op zijn plaats. 
Ook zouden we de vergeving van zonden niet gebruiken als dekmantel voor onze oude, 
zondige mens… 
 
Als wij tóch een schuldgevoel hebben over onze zonden  
 
1 Johannes 1 
7 Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap 
met elkander, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. 
8 Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij ons zelven, en de waarheid is in ons 
niet. 

9 Indien (in het geval dat) wij (gelovigen) onze zonden belijden, Hij is getrouw en 
rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid. 
10 Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij Hem tot een leugenaar, en 
Zijn woord is niet in ons. 
 
De Heere Jezus Christus de Hogepriester reinigt zélfs ons geweten. Hij vergeeft onze zonden 
ook als wij de zonden niet belijden. Voor de Heere zijn al onze ongerechtigheden verdwenen 
dus waarom zouden wij dan zeggen; ‘ja maar, Heere, mijn zonden zijn er nog wel hoor…’ Dus 
dit belijden van zonden is niet omdat Hij het nodig heeft maar omdat wij het nodig zouden 
kunnen hebben. Als een misstap zwaar op ons hart ligt, of als wij onze zonden tóch 
meedragen als een last, in dát geval zouden wij onze zonden belijden. Zodat wij die last 
kunnen afleggen. Zodat deze last ons niet tegenhoudt de Heere te dienen. Maar dit is een 
zaak tussen jou en de Heere. Zonden belijden met publiek is nergens voor nodig.  
 
Zijn Bloed reinigt ons 
 
Het belijden van onze zonden kan onmogelijk een voorwaarde zijn voor het vergeven van 
onze zonden en onze reiniging. En daar gaat het hier ook niet over. Het uitgangspunt is dat 
wij rein zijn, en gereinigd worden door het bloed van Christus dat in ons stroomt. Hij is het 
Hoofd en wij zijn Zijn Lichaam en Zijn Bloed voedt en reinigt ons. Het Bloed van de 
Hogepriester kan ons onmogelijk verontreinigen. Maar mochten wij daar niet helemaal van 
overtuigd zijn, dan hebben wij de mogelijkheid tot belijden. Als wij nog met schuldgevoelens 
leven door zondige daden of zondige gedachten dan kunnen wij deze altijd bij de Heere 
brengen.  
 
De Genade van God is machtiger dan onze zonden 
 
De taak van de satan is om de gelovige onklaar te maken in zijn dienst aan God en de 
Gemeente. De satan vindt een bezwaard geweten gewéldig en zal ons daartoe proberen te 
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inspireren. Want het is moeilijk voor een gelovige om met een bezwaard hart en besmeurd 
geweten de Heere te dienen. Maar de Heere vergeeft onze zonden ook als wij de zonden 
niet belijden. Omdat Hij Rechtvaardig en Trouw is. God ziet ons niet meer als zondaren maar 
dat betekent dus niet dat wij geen zondaren meer zijn. Onze oude mens zondigt maar de 
Genade van God is machtiger dan die zonden. De heerschappij van de zonde en de dood is 
immers overwonnen in Zijn dood en Opstanding. 
 
Vergeving van zonden en eeuwig leven zijn twee verschillende zaken 
 
Vergeving van zonden is niet hetzelfde als eeuwig leven ontvangen. Het zijn twee 
verschillende zaken. Vergeving ontvangen is iets negatiefs. Er wordt iets weggenomen. Als je 
vergeving van zonden ontvangt, raak je iets kwijt, dan wordt iets je niet toegerekend. Maar 
het ontvangen van eeuwig leven, is positief. Als je de Heere Jezus Christus als Verlosser 
aanvaardt, ontvang je nieuw leven. Het vergeven van zonden is aftrekken en het ontvangen 
van Zaligheid is dus optellen.  
 
Eerst de zonden weg en dan behouden worden op grond van geloof 
 
De schuld moet eerst zijn weggedaan vóórdat men behouden kan worden. En dáárom heeft 
de Heere eerst de zonden weggenomen en daarna het Evangelie gepredikt aan de mensen. 
Omdat de zonden nu niet meer in de weg staan, kan men tot God gaan. Dan krijgt men, op 
grond van geloof, eeuwig leven. De prediking van het Evangelie is niet de prediking van 
vergeving van zonden. De prediking van Evangelie is dat er nieuw leven is door geloof in de 
Opgestane Christus. De zonden zijn door God op rechtvaardige wijze weggenomen en dus 
vergeven. (zie studie ‘wat is erfzonde’) God rekent ze niet meer toe. Maar behouden zijn, is 
dus een andere zaak. 
 
Wij leven onder het Nieuwe Verbond der Genade 
 
Wij, als gelovigen, worden geacht te leven onder het Nieuwe Verbond der Genade. Wij 
zouden dus leven onder de Heerschappij van de Genade. Als Genade heerst in ons leven, is 
vergeving de normaalste zaak. Wij ontvangen vergeving en dat betekent automatisch dat wij 
dan ook anderen zouden vergeven. God rekent ons onze zonden niet toe; Hij bedekt ze. God 
heeft ze weggedaan. De erfzonde is weggedaan door het lijden en sterven van de Heere 
Jezus. Hij zal ons geen zonden meer in herinnering brengen. Van ons wordt verwacht dat ook 
wij niet meer rekenen met de zonde omdat God dat ook niet doet. (zie studie ‘wat is 
erfzonde?’) 
 
Romeinen 4 
5 Doch dengene, die niet werkt (hier worden de werken der Wet bedoeld), maar gelooft (de 
Heere rekent geloof tot Rechtvaardigheid ipv de werken van de Wet)  in Hem, Die den 
goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. 
6 Gelijk ook David den mens zalig spreekt, welken God de rechtvaardigheid toerekent zonder 
werken; 
7 Zeggende: Zalig zijn zij, welker ongerechtigheden vergeven zijn, en welker zonden bedekt 
zijn;  
8 Zalig is de man, welken de Heere de zonden niet toerekent. 
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Hebreeën 8 
12 Want Ik zal hun ongerechtigheden genadig zijn (vergeving dus), en hun zonden en hun 
overtredingen zal Ik geenszins (op geen enkele manier) meer gedenken. 
 
Onvoorwaardelijke Genade 
 
Wij hebben de vergeving der misdaden ontvangen. Dat is uit Zijn Genade en door Zijn Woord 
want we hebben er niets voor hoeven doen. We hebben niets hoeven verdienen want Zijn 
Genade is onvoorwaardelijk. Alleen geloof is genoeg. Zonden vergeven is hetzelfde als… 
niets doen! Het gebruikelijke Griekse woord wat voor vergeving of vergeven in de grondtekst 
staat, betekent; achterlaten, met rust laten, loslaten en de kortste vertaling is ‘laten’.  
 
Vergeving is vrijheid 
 
Vergeving wordt ook wel vertaald met vrijheid. Vergeving en vrijheid zijn synoniemen. Het  
Griekse woord voor ‘begenadigen’, vertaalt men soms ook met ‘vergeven’. Maar 
begenadigen is méér dan vergeven; begenadigen is niet alleen aftrekken maar ook optellen! 
Begenadigen wil zeggen dat zonden worden vergeven en eeuwig leven geschonken wordt. 
Dus eigenlijk meer dan vergeven... 
 
Sta op 
 
Mattheüs 9 
1 En in het schip gegaan zijnde, voer Hij over en kwam in Zijn stad. En ziet, zij brachten tot 
Hem een geraakte, op een bed liggende. 
2 En Jezus, hun geloof ziende, zeide tot den geraakte: Zoon! wees welgemoed; uw zonden zijn 
u vergeven.  
-- 
5 Want wat is lichter te zeggen: De zonden zijn u vergeven? of te zeggen: Sta op en wandel? 
6 Doch opdat gij moogt weten, dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde, de zonden 
te vergeven (toen zeide Hij tot den geraakte): Sta op, neem uw bed op, en ga heen naar uw 
huis. 
 
De verlamde hoefde geen boetedoening of bekering of belijdenis te doen. De verlamde 
hoefde helemaal niks te doen voor de vergeving van zijn zonden. Hij heeft vergeving 
ontvangen en ook nieuw leven, want hij is genezen. Een verlamde is in de Bijbel een 
uitbeelding van de gevallen mens, die niet meer kan staan. De genezing van een verlamde is 
de uitbeelding dat de gevallen mens weer opstaat en nieuw leven ontvangt. Dus de 
verlamde ontvangt eerst van de Heere vergeving van zonden en daarna nieuw, eeuwig 
leven. Enkel door te geloven. In de Bijbel zijn genezingen uitbeeldingen van nieuw leven uit 
de dood; uitbeeldingen van wedergeboorte.  
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Bekering is de basis voor vergeving van zonden 
 
Markus 1 
4 Johannes was dopende in de woestijn, en predikende den doop der bekering tot vergeving 
der zonden. 
 
Wat moesten deze ongelovigen doen om vergeving van zonden te ontvangen? Moesten ze 
zich laten dopen? …Nee, ze moesten zich bekeren. Pas op grond van hun bekering, lieten zij 
zich dopen. Zonder bekering is er geen doop. Daarom heet het hier ook ‘de doop der 
bekering’. Bekering is de basis voor vergeving van zonden. Bekeren is naar de Heere 
luisteren oftewel ‘geloven’. Bekeren is je omdraaien en je richten op de Heere, en afkeren 
van menselijke filosofie en theologie. Meer is niet nodig om vergeving van zonden te 
ontvangen. 
 
Handelingen 2 
38 En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een ieder van u worde gedoopt in den Naam van 
Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.  
 
Tóch zonden belijden? 
 
Markus 1 
4 Johannes was dopende in de woestijn, en predikende den doop der bekering tot vergeving 
der zonden. 
5 En al het Joodse land ging tot hem uit, en die van Jeruzalem; en werden allen van hem 
gedoopt in de rivier de Jordaan, belijdende hun zonden. 
 
Beleden de mensen die zich lieten dopen dan tóch hun zonden? Nee, want als je zou moeten 
wachten tot iemand al zijn zonden heeft beleden, kom je aan dopen helemaal niet meer  
toe!! En dat staat er ook niet; er staat niet ‘nadát zij hun zonden beleden hadden’ en ook 
niet ‘terwijl zij hun zonden beleden’. Er staat dat zij hun zonden beleden door zich te laten 
dopen. Dat wil zeggen, dat zij met hun doop erkenden dat zij zondig waren. Doop is immers 
een uitbeelding van dood en opstanding. Wedergeboorte; via dood en opstanding worden 
onze zonden afgewassen. (zie studie; ‘de Bijbelse betekenis van de doop’)  
 
Voor volhouders die zeggen dat we tóch onze zonden moeten belijden 
 
Als het waar zou zijn, dat wij al onze zonden moeten belijden om behouden te zijn, dan 
zouden wij nooit zekerheid hebben van onze Zaligheid. We zouden altijd onzekerheid 
hebben of we behouden zijn. Ook zouden we ons dan eerst af moeten vragen; wat zijn 
zonden eigenlijk? En wat te denken van zondige gedachten? En waar kan ik vinden welke 
zonden er zijn? In de Wet? Ja, maar die is toch vervuld? Het Oude Verbond der Wet is toch 
beëindigd? Het zou een dagtaak zijn om je zonden te belijden…Het kán niet en het hoeft 
gelukkig ook niet. Op grond van geloof reinigt onze Hogepriester ongevraagd onze aardse 
wandel. 
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Foute lering 
 
Ikzelf heb, tijdens mijn zoektocht naar de Waarheid, bij een ‘foute groep’ gezeten. Of 
eigenlijk was de groep niet fout, maar de lering wel. Ik heb gezondheidsklachten en er werd 
me daar verteld dat ik zou genezen als ik alle zonden uit het verleden zou belijden. Hardop, 
ten overstaan van twee leden van de groep. In héél veel wekelijkse sessies heb ik een 
enorme hoeveelheid bagger uit mijn leven opgesomd. Alle zonden (zelfs die van mijn vader) 
moesten in kaart worden gebracht. Anders zou er geen bevrijding volgen en dus geen 
genezing. 
  
Zijn Genade is mij genoeg 
 
Ik kan je zeggen dat dat geen leuk werkje was. De schaamte was groot. Want je mocht 
natuurlijk niks achterhouden. Soms werd ik ’s nachts wakker en dan dacht ik; ‘och jee, ik ben 
nog wat vergeten…straks word ik daardoor niet genezen’. Maar hoe kun je alleen al jouw 
zondige gedachten nog herinneren?? We hebben ongeveer vijftigduizend gedachten per 
dag! Ik deed nog geen Bijbelstudie en las nog te kort en te weinig in de Bijbel om de on-
Bijbelse lering te kunnen weerleggen. Gelukkig weet ik nu dat alleen geloof genoeg is voor 
reiniging door de Hogepriester van het Nieuwe Verbond der Genade. Genezing van mijn 
oude mens, mijn oude jas, is niet meer belangrijk voor mij. Zijn Genade is mij genoeg. 
Bovendien kan ik uitzien naar een Verheerlijkt lichaam, straks. 
 
Iedereen kan zonden vergeven 
 
Markus 2 
5 En Jezus, hun geloof ziende, zeide tot den geraakte: Zoon, uw zonden zijn u vergeven. 
6 En sommigen van de Schriftgeleerden zaten aldaar, en overdachten in hun harten: 
7 Wat spreekt Deze aldus gods lasteringen? Wie kan de zonden vergeven, dan alleen God? 
8 En Jezus, terstond in Zijn geest bekennende, dat zij alzo in zichzelven overdachten, zeide tot 
hen: Wat overdenkt gij deze dingen in uw harten? 
9 Wat is lichter, te zeggen tot den geraakte: De zonden zijn u vergeven, of te zeggen: Sta op, 
en neem uw beddeken op, en wandel? 
 
Deze verlamde is dezelfde als de eerder genoemde, uit Mattheüs negen. De Schriftgeleerden 
vragen aan de Heere Jezus; ‘wie kan nog meer de zonden vergeven, dat kan toch alleen 
God?’ De Schriftgeleerden zitten er, zoals altijd, helemaal naast. Want iedereen kan zonden 
vergeven. Je hoeft daarvoor niet eens gelovig te zijn!  
 
Wie heeft het recht zonden toe te rekenen? 
 
Psalm 50 
6 En de hemelen verkondigen Zijn gerechtigheid; want God Zelf is Rechter. Sela. 
 
Handelingen 10 
42 En heeft ons geboden den volke te prediken, en te betuigen, dat Hij is Degene, Die van 
God verordend is tot een Rechter van levenden en doden. 
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Het tegenovergestelde van vergeven is zonden toerekenen of oordelen. Wie heeft het recht 
om dat te doen?...Alleen God heeft dat Recht! Hij heeft ons duur gekocht. Er is maar Eén 
Rechter. Er is er maar Eén Die zonder zonde is.  
 
Hebreeën 4 
15 Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medelijden hebben met onze 
zwakheden, maar Die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. 
 
De eerste steen werpen 
 
Johannes 8 
3 En de Schriftgeleerden en de Farizeën brachten tot Hem een vrouw, in overspel gegrepen. 
4 En haar gesteld hebbende in het midden, zeiden zij tot Hem: Meester, deze vrouw is op de 
daad zelve gegrepen, overspel begaande. 
5 En Mozes heeft ons in de wet geboden, dat dezulken gestenigd zullen worden; Gij dan, wat 
zegt Gij? 
6 En dit zeiden zij, Hem verzoekende, opdat zij iets hadden, om Hem te beschuldigen. Maar 
Jezus, nederbukkende, schreef met den vinger in de aarde. Hij, Die met Zijn vinger in de aarde 
schrijft, is Dezelfde Die met Zijn vinger de Wet van Mozes, in stenen tafelen geschreven had.   
En vóór Hem staan alleen maar overtreders der Wet… 
7 En als zij Hem bleven vragen, richtte Hij Zich op, en zeide tot hen: Die van ulieden zonder 
zonde is, werpe eerst den steen op haar. 
8 En wederom nederbukkende, schreef Hij in de aarde. De tweede keer schrijft Hij Zijn 
Woord niet in stenen tafelen, maar in vlezen tafelen des harten. Het Nieuwe Verbond der 
Genade.  
9 Maar zij, dit horende, en van hun geweten overtuigd zijnde, gingen uit, de een na den 
andere, beginnende van de oudsten tot de laatsten; en Jezus werd alleen gelaten; en de 
vrouw in het midden staande. 
10 En Jezus, Zich oprichtende, en niemand ziende dan de vrouw, zeide tot haar: Vrouw, waar 
zijn deze uw beschuldigers? Heeft u niemand veroordeeld? 
11 En zij zeide: Niemand, Heere! En Jezus zeide tot haar: Zo veroordeel Ik u ook niet; ga heen, 
en zondig niet meer. 
 
Kind in geloof 
 
Wij zijn een priesterlijk Volk dat leeft uit Gods Genade en Vergeving. Als priesters en 
dienstknechten van het Nieuwe Verbond, zouden wij elkaar de zonden vergeven zoals 
Christus ons vergeven heeft en nog steeds vergeeft. Er is er maar Eén Die de eerste steen zou 
kunnen werpen. Het is niet de bedoeling dat wij elkaar zouden veroordelen. De Heere rekent 
ons gelovigen onze zonden niet toe. De Heere vergeeft onze zonden. Met welk recht zouden 
wij anderen de zonden dan niet vergeven?! Wie niet beseft wat hij zelf gekregen heeft, 
vergeeft ook anderen veelal niet. Dat wel te doen, hoort bij de roeping van de gelovige. Niet 
oordelen, maar levend uit de Genade, die ook weer doorgeven. Keer op keer. Het 
onvermogen om vergeving te schenken is een symptoom van eigen zwakheid; het is een 
kwestie van geestelijke onvolwassenheid. Je bent dan nog kind in geloof. 
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Hebreeën 5 
12 Want gij, daar gij leraars behoordet te zijn vanwege den tijd, hebt wederom van node, dat 
men u lere, welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods; en gij zijt geworden, als die 
melk van node hebben, en niet vaste spijze. 
13 Want een iegelijk, die der melk deelachtig is, die is onervaren in het woord der 
gerechtigheid; want hij is een kind. 
14 Maar der volmaakten is de vaste spijze, die door de gewoonheid de zinnen geoefend 
hebben, tot onderscheiding beide des goeds en des kwaads. 
 
Vader vergeef het hun want zij weten niet wat zij doen 
 
Lukas 23 
34 A En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun; want zij weten niet, wat zij doen. 
 
Uit veel Schriftplaatsen blijkt de onvoorwaardelijkheid van de vergeving die God geeft. Die 
geeft Hij op Zíjn initiatief en zegt gewoon; ‘uw zonden zijn u vergeven’. ‘Vader vergeef het 
hun, want zij weten niet wat zij doen’. Ook als we niet weten dat we vergeving nodig 
hebben, ontvangen wij vergeving van God. Hij eist geen belijdenis maar vergeeft gewoon.  
 
Eén is voor allen gestorven 
 
2 Korinthe 5 
15 Als die dit oordelen, dat, indien Eén voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En 
Hij is voor allen gestorven, opdat degenen, die leven, niet meer zichzelven zouden leven, 
maar Dien, Die voor hen gestorven en opgewekt is. 
 
De Heere Jezus heeft als vertegenwoordiger van de mensheid, als Losser, de schuld 
weggedragen. Hij is voor allen gestorven, de schuld van de Wet is betaald door de Heere 
Jezus aan het kruis. De hele mensheid stierf aan het kruis. Daarmee waren alle zonden 
vergeven. Maar wat heb je aan vergeving van zonden als je dood bent? (zie ook de studie 
’wat is erfzonde?) 
 
Romeinen 5 
6 Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te Zijner tijd voor de goddelozen gestorven. 
7 Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven; want voor den goede zal 
mogelijk iemand ook bestaan te sterven. 
8 Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog 
zondaars waren. 
 
Romeinen 6 
6 Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te 
niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen. 
7 Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. 
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Gelovigen zijn wedergeboren in de nieuwe Schepping 
 
Elk natuurlijk mens is dood voor God. Dood betekent ‘geen communicatie mogelijk’. Maar 
gelovigen zijn wedergeboren in een nieuwe Schepping. Tesamen met Christus. Zij zijn, in 
Christus, nieuwe schepselen. Gelovigen hebben deel aan het Opstandingsleven van Christus 
en hebben daardoor eeuwig leven. Gelovigen zijn één Plant met Hem. Hij is het Hoofd en alle 
gelovigen, de Gemeente, zijn Zijn Lichaam. Ongelovigen zijn nog steeds dood voor God.  
 
2 Korinthe 5 
17 Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, 
ziet, het is alles nieuw geworden. 
 
Via de Gemeente demonstreert God Zijn grote Genade  
 
Efeze 2 
7 Opdat Hij zou betonen in de toekomende eeuwen den uitnemenden rijkdom Zijner genade, 
door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. 
 

Waarom heeft God ons mede opgewekt en mede in de Hemel gezet? Omdat het Zijn Plan is, 
Zijn Doel is, om via de Gemeente Zijn enorme grote Genade te laten zien aan anderen. In de 
toekomende eeuwen staat er. Voor eeuwig dus. God wil ons gebruiken om Zijn Genade te 
betonen aan anderen. Want het gaat om Hem en niet om ons. Wij nemen tenslotte deel aan 
Zijn Leven. Aan ons heeft Hij allang Zijn Genade betoont. Als het goed is, leven wij al uit Zijn 
Genade. Wij waren zondaren en zijn verzoend met Hem. Alleen door geloof. Dat is genade; 
daar hebben wij geen werk voor hoeven doen. Dus daarom zouden wij elkaar vergeven. In 
de praktijk van het leven, zouden wij doorgeven wat wij van God hebben ontvangen. 
 
Zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven 
 
Mattheüs 6 
12 En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren. 
 
Waar de Heere onze zonden niet toerekent, zouden wij elkaar de zonden ook niet 
toerekenen. Als wij niet bereid zijn te vergeven, hoe kunnen wij dan verwachten dat de 
Heere ons alles vergeeft? Zijn handelen met ons, wordt in grote mate bepaalt, hoe wij 
anderen behandelen. Er is echt wel verschil tussen gelovigen die onvoorwaardelijk de Heere 
dienen en gelovigen die de Heere slechts als bijzaak tolereren in hun leven. Aardse vaders 
behandelen hun verschillende zonen toch ook niet hetzelfde?  
 
Lukas 6 
37 En oordeelt niet, en gij zult niet geoordeeld worden; verdoemt niet, en gij zult niet 
verdoemd worden; laat los, en gij zult losgelaten worden. 
38 Geeft, en u zal gegeven worden; een goede, neergedrukte, en geschudde en 
overlopende maat zal men in uw schoot geven; want met dezelfde maat, waarmede 
gijlieden meet, zal ulieden wedergemeten worden. 
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Een wisselwerking 
 
2 Timotheüs 2 
12 Indien wij verdragen, wij zullen ook met Hem heersen; indien wij Hem verloochenen, Hij 
zal ons ook verloochenen; 
13 Indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw; Hij kan Zichzelven niet verloochenen. 
 
We raken ons eeuwig leven echt niet kwijt. Maar als wij Hem niet willen dienen in dit leven 
zal Hij ons ook niet het nodige verschaffen om Hem dienstbaar te kunnen zijn. Het is een 
wisselwerking. Wij moeten zorgen dat wij de loopbaan kunnen lopen die ons is voorgesteld 
en loslaten alle last die ons wellicht omringt.  
 
Hebreeën 12 
1 Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, 
laat ons afleggen allen last, en de zonde, die ons lichtelijk omringt, en laat ons met 
lijdzaamheid (= passie, gedrevenheid, volle overgave, volharding)  lopen de loopbaan, die ons 
voorgesteld is; 
2 Ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus, Dewelke, voor de 
vreugde, die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, en schande veracht, en is 
gezeten aan de rechter hand des troons van God. 
 
Ja maar, als iemand je nou héél zwaar beledigd heeft? 
 
En als iemand ons nu zwaar beledigd heeft? Nou, dan zouden we bedenken hoe vaak wij de 
Heere beledigd hebben. Dan zouden we kijken naar onze eigen relatie met de Heere! Hoe 
vaak hebben wij Hem de rug toegekeerd? Hoe vaak hebben wij Zijn Onderwijs naast ons 
neergelegd? Hoe vaak gaven wij niet thuis wanneer Hij een beroep op ons deed? Waar 
houden wij ons allemaal mee bezig in de praktijk van ons leven? De Heere kent onze 
zwakheden en vergeeft ons en daarom zouden wij elkaars zwakheden ook vergeven. De 
Heere handelt met ons zoals wij anderen behandelen. 
 
Hoogmoed 
 
De ander niet willen vergeven, is niet alleen onvolwassenheid, maar vooral hoogmoed. Het is 
jezelf bóven een ander plaatsen; ‘degene die mij onrecht gedaan heeft, zal daarvoor moeten 
boeten’. Wij mensen willen alles ‘uitpraten’, om de ander er goed van te doordringen wat 
ons aangedaan is. Maar het Griekse Woord voor vergeven, betekent ‘laten’. Loslaten. Laten 
gaan. Wij zouden leren accepteren dat menselijke relaties nou eenmaal littekens en 
schrammen opleveren. Maar wat zou een mens mij doen? Zo God voor ons is, wie zal dan 
tegen ons zijn? Bedenk daarbij dat de Heere Jezus ook niet zonder littekens is gestorven! Hij 
heeft ons dat niet ingewreven en wij hebben daar niet voor hoeven boeten. Juist niet.  
 
Zacharia 13 
6 En zo iemand tot hem zegt: Wat zijn deze wonden in uw handen? zo zal hij zeggen: Het zijn 
de wonden, waarmede ik geslagen ben, in het huis mijner liefhebbers. 
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Geestelijke groei 
 
De Heere vergeeft ons onze zonden, maar dat betekent niet dat wij nu maar door zouden 
zondigen. Hoe leven wij? Zijn er zaken in ons dagelijks leven waar wij afstand van zouden 
moeten nemen? Zijn er dingen die wij zouden wégdoen uit ons leven? Niet omdat deze 
zonden je anders allemaal toegerekend zullen worden, maar omdat ze indruisen tegen wat 
de Heere van ons verwacht! Als je Hem daadwerkelijk wilt dienen, zul je je leven niet met 
rotzooi moeten vullen. Niet omdat het zondig is maar omdat het je geestelijk leven, je 
geestelijke groei en je bediening in de weg staat.  
 
Kolossensen 1 
9 Waarom ook wij, van dien dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te 
bidden en te begeren, dat gij moogt vervuld worden met de kennis van Zijn wil, in alle 
wijsheid en geestelijk verstand; 
10 Opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere, tot alle behagelijkheid, in alle goede 
werken vrucht dragende, en wassende groeiend in de kennis van God; 
 
Efeze 4 
1 Zo bid ik u dan, ik, de gevangene in den Heere, dat gij wandelt waardiglijk der roeping, met 
welke gij geroepen zijt; 
 
Wij zouden onze verantwoordelijkheid nemen 
 
De Bijbel bevat geen lijst van zaken die je wel of niet mag doen. We hebben uit Genade 
vergeving ontvangen en zijn kinderen van God geworden. We hebben uit Genade ook een 
loopbaan oftewel een verantwoordelijkheid van de Heere ontvangen. Wij zouden de Heere 
dienen en zonden spelen daarin geen rol. De Heere heeft ons door Zijn dood en Opstanding 
bekwaam gemaakt om Hem te kunnen dienen. Wij zijn door Hem geheiligd. De Heere dienen 
is een vrije keuze. In de vrijheid van het Nieuwe Verbond zouden wij onze 
verantwoordelijkheid nemen…Bovendien levert dit dienstwerk hier op aarde Heerlijkheid 
oftewel Loon op voor onze eeuwige Toekomst. 
 
2 Korinthe 3 
6 Die ons ook bekwaam gemaakt heeft, om te zijn dienaars des Nieuwen Testaments, niet 
der letter (de Wet), maar des Geestes; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend. 
 
1 Korinthe 3 
14 Zo iemands werk blijft,(Vruchtbare Werken; Werken Die de Heere in en door ons 
bewerkstelligt) dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen.(naar de mate waarin 
wij de Heere Zijn Werk hebben laten doen, naar díe mate ontvangen wij Loon) 
15 Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden (Dode werken; werken tbv 
jezelf, de Oude Schepping en de Wet); maar zelf zal hij behouden worden,(ook zónder 
opbouw van Loon oftewel Heerlijkheid behouden wij eeuwig Leven) doch alzo als door vuur. 
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Zijn Heerlijkheid weerspiegelen 
 
Mattheüs 6 
14 Want indien gij den mensen hun misdaden vergeeft (loslaat), zo zal uw hemelse Vader ook 
u vergeven. 
 
Dit gaat niet over het eindoordeel maar over onze huidige relatie met God. Dit gaat gewoon 
over de praktijk van ons leven. De uitwerking van onze relatie met God en Gods relatie met 
ons. Als wij de Heere willen volgen, dan zorgt Hij voor ons. Wij volgen Hem als wij doen wat 
Hij doet; daar hoort vergeving schenken bij. Bovendien dragen we minder last mee als wij 
vergeven. Vergeten lukt niet altijd maar dat staat, als het goed is, vergeven niet in de weg. 
Iemand iets kwalijk nemen tot in de lengte der jaren is volstrekt onchristelijk en on-Bijbels. 
Als wij de Heerlijkheid van God aanschouwen, zouden wij die Heerlijkheid van de Heere 
weerspiegelen… 
 
Vergeven is niet moeilijk 
 
Romeinen 6 
5 Want indien wij met Hem een plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen 
wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding; 
6 Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te 
niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen. 
 
Elkaar vergeven is niet moeilijk. Je hoeft er immers niets voor te doen; het is een passieve 
handeling. Pas nadat we vergeven en losgelaten hebben, hebben we onze handen vrij om de 
Heere te dienen. En dat is dan ook de hele opzet. Vergeven is geen zware taak of 
verantwoordelijkheid die de Heere ons oplegt. Het is andersom; zonde toerekenen is wat de 
Heere ons juist uit handen heeft genomen. De Heere heeft het zonde-probleem al opgelost.  
 
De zonde staat niet meer in de weg om de Heere te dienen 
 
De Heere heeft het opgelost en daarom zouden we elkaar de zonden niet toerekenen. We 
zouden elkaar niet bekritiseren, maar wel wijzen op de verantwoordelijkheid die wij als 
kinderen van God hebben. Door elkaar het Woord des Levens voor te houden en elkaar te 
wijzen op de Genade die wij van God hebben ontvangen om Hem actief te kunnen dienen. 
We worden onder het Nieuwe Verbond niet meer gehinderd door zonde van onszelf of van 
anderen. We hebben geen enkel excuus meer om Hem niet te kunnen dienen…We kunnen 
vrijmoedig toegaan tot de Genadetroon 
 
Hebreeën 12 
28 Daarom, alzo wij een onbewegelijk Koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vast 
houden, door dewelke wij welbehagelijk Gode mogen dienen, met eerbied en 
godvruchtigheid. 
 
Romeinen 6 
22 Maar nu, van de zonde vrijgemaakt zijnde, en Gode dienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij 
uw vrucht tot heiligmaking, en het einde het eeuwige leven. 
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Hoe vaak zouden wij vergeven? 
 
Mattheüs 18 
21 Toen kwam Petrus tot Hem, en zeide: Heere! hoe menigmaal zal mijn broeder tegen mij 
zondigen, en ik hem vergeven! Tot zevenmaal? 
22 Jezus zeide tot hem: Ik zeg u, niet tot zevenmaal, maar tot zeventigmaal zeven maal. 
 
Zeventigmaal zeven maal wil zeggen dat wij altijd zouden vergeven. Net zoals de Heere dat 
doet. De Heere Jezus geeft er voor de zekerheid nog een gelijkenis bij. Over een Koning die 
wilde afrekenen met Zijn dienstknechten. Eén dienstknecht was Hem héél veel geld 
verschuldigd en kon dat niet betalen. De Koning werd met barmhartigheid innerlijk bewogen 
en schold hem de hele schuld kwijt. Hij vergaf hem alles. Maar wat doet die dienstknecht 
vervolgens? Die gaat zijn eigen centen opeisen bij een andere knecht. Hij grijpt hem zelfs bij 
de keel, en gooit hem in de gevangenis. Tja, dan ben je aan het verkeerde adres bij de 
Koning. God is wel goed maar niet gek…Als wij in de praktijk van ons leven anderen niet 
vergeven dan zal de Heere ons in dit aardse bestaan niet welwillend zijn.  
 
Mattheüs 18 
32 Toen heeft hem zijn heer tot zich geroepen, en zeide tot hem: Gij boze dienstknecht, al die 
schuld heb ik u kwijtgescholden, dewijl gij mij gebeden hebt; 
33 Behoordet gij ook niet u over uw mededienstknecht te ontfermen, gelijk ik ook mij over u 
ontfermd heb? 
34 En zijn heer, vertoornd zijnde, leverde hem den pijnigers over, totdat hij zou betaald 
hebben al wat hij hem schuldig was. 
35 Alzo zal ook Mijn hemelse Vader u doen, indien gij niet van harte vergeeft een iegelijk 
zijn broeder zijn misdaden.  
 
Geen eenrichtingsverkeer 
 
Markus 11 
25 En wanneer gij staat om te bidden, vergeeft, indien gij iets hebt tegen iemand; opdat ook 
uw Vader, Die in de hemelen is, ulieden uw misdaden vergeve. 
26 Maar indien gij niet vergeeft, zo zal uw Vader, Die in de hemelen is, ook uw misdaden niet 
vergeven. 
 
De Heere Jezus draait hier de rollen om. Hij zegt dat als het nodig is dat wij anderen iets 
vergeven, dat wij dan iets hebben tegen die ander. Het ligt aan ons! De Heere zegt dat dit 
niet zo zou moeten zijn. Als wij iets tegen iemand hebben, zouden wij vergeven. Als wij de 
Heere om een gunst vragen, als wij iets willen ontvangen van de Heere, zullen wij ook zelf 
iets moeten geven. Als wij niet leren te geven, geeft de Heere ons ook niets. Een relatie met 
de Heere is tenslotte, net zoals aardse relaties, geen eenrichtingsverkeer… 
 

Efeze 4 
31 Alle bitterheid, en toornigheid, en gramschap, en geroep, en lastering zij van u geweerd, 
met alle boosheid; (beschrijving van de natuurlijke mens oftewel de oude mens) 
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32 Maar zijt jegens elkander goedertieren, barmhartig, vergevende elkander(beschrijving van 
de nieuwe mens in Christus), gelijkerwijs ook God in Christus ulieden vergeven heeft. (juiste 
vertaling; begenadigd heeft)  
 
Wreekt uzelf niet 
 
Onze relatie met God is erop gebaseerd dat wij allemaal een verantwoordelijkheid van de 
Heere hebben ontvangen. Hij geeft ons de Kracht en het Onderwijs die daarbij nodig zijn. 
Bovendien zal Hij ons nooit boven ons kunnen belasten. Ons ontbreekt niets. De Heere geeft 
ons meer dan wij bidden of denken. Het mag geen probleem zijn om Hem te dienen. Wij 
hebben allemaal een functie binnen de Gemeente. Waarom zouden we elkaar dan 
bekritiseren? Wreekt uzelf niet, want dat zal de Heere doen, mocht dat nodig zijn. Gewoon 
vergeven en leven vanuit wat de Heere geeft. En onze hoop stellen op de Verschijning van 
de Heerlijkheid van onze grote God en Zaligmaker.  
 
Romeinen 12 
16 Weest eensgezind onder elkander. Tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de 
nederige. Zijt niet wijs bij uzelven. 
17 Vergeldt niemand kwaad voor kwaad. Bezorgt hetgeen eerlijk is voor alle mensen. 
18 Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houdt vrede met alle mensen. 
19 Wreekt uzelven niet, beminden, maar geeft den toorn plaats; want er is geschreven: Mij 
komt de wraak toe; Ik zal het vergelden, zegt de Heere. 
 
Lastering tegen de Geest zal niet vergeven worden 
 

Mattheüs 12 
31 Daarom zeg Ik u: Alle zonde en lastering zal den mensen vergeven worden; maar de 
lastering tegen den Geest zal den mensen niet vergeven worden. 
32 En zo wie enig woord gesproken zal hebben tegen den Zoon des mensen, het zal hem 
vergeven worden; maar zo wie tegen den Heiligen Geest zal gesproken hebben, het zal hem 
niet vergeven worden, noch in deze eeuw, noch in de toekomende. 
 
Iemand die de Waarheid ontkent, is ongelovig. Lastering is het ontkennen van de Waarheid. 
Als men de Geest lastert, is men dus ongelovig. Als men niet is wedergeboren, lastert men 
de Geest. Ongeloof wordt niet vergeven en zal tot de dood leiden. Degene die de Geest 
lastert gaat uiteindelijk verloren. 
 
Mattheüs 12 
30 Wie met Mij niet is, die is tegen Mij; en wie met Mij niet vergadert, die verstrooit. 
31 Daarom zeg Ik u: Alle zonde en lastering zal den mensen vergeven worden (op grond van 
geloof in de Opgestane Christus) maar de lastering tegen den Geest zal den mensen (op 
grond van volharding in ongeloof) niet vergeven worden.  
32 En zo wie enig woord gesproken zal hebben tegen den Zoon des mensen (namelijk tegen 
de Heere Jezus als sterfelijk Mens in het vlees), het zal hem vergeven worden (Hij is tenslotte 
gestorven voor de zonden van de gehele wereld) Maar zo wie tegen den Heiligen Geest 
(Opgestane Christus oftewel de Geest van Christus) zal gesproken hebben (tegenspreken is 
de Waarheid ontkennen. Oftewel; de Opstanding van de Heere Jezus Christus ontkennen) 



18 
 

Het zal hem niet vergeven worden (tenzij dat hij of zij daarna alsnog wedergeboren zou 
worden), noch in deze tegenwoordige boze eeuw, noch in de toekomende eeuw.   
 
De zonde van ongeloof is onvergeeflijk 
     
Markus 3 
28 Voorwaar, Ik zeg u, dat al de zonden den kinderen der mensen zullen vergeven worden, en 
allerlei lasteringen, waarmede zij zullen gelasterd hebben; 
29 Maar zo wie zal gelasterd hebben tegen den Heiligen Geest, die heeft geen vergeving in 
der eeuwigheid, maar hij is schuldig des eeuwigen oordeels.(de ongelovige gaat verloren) 
 

Eén is voor allen gestorven en dus zijn allen gestorven. De Heere Jezus heeft, door Zijn dood 
aan het kruis, de eis van de Wet vervuld. God heeft op die manier alle zonden van de 
natuurlijke mens vergeven, dus ook die van een ongelovige. Door geloof wordt men 
wedergeboren en komt de Heilige Geest in je wonen. Er is één zonde die God niet kan 
vergeven. Dat is de zonde van ongeloof. Dit wordt ook ‘zonde tegen de Heilige Geest’ 
genoemd; dat is de zonde tégen de opgestane Christus. Voor alle duidelijkheid: een gelovige 
kan niet tegen de Heilige Geest zondigen. 
 
De zonde van ongeloof 
 
1 Johannes 5 
16 Indien iemand zijn broeder ziet zondigen een zonde niet tot den dood, die zal God bidden 
en Hij zal hem het leven geven, dengenen, zeg ik, die zondigen niet tot den dood. Er is een 
zonde tot den dood; voor dezelve zonde zeg ik niet, dat hij zal bidden. 
17 Alle ongerechtigheid is zonde; en er is zonde niet tot den dood. 
 
1 Johannes 5 
16 Indien iemand zijn broeder ziet zondigen een zonde niet tot den dood, die zal God bidden 
en Hij zal hem het leven geven, dengenen, zeg ik, die zondigen niet tot den dood. (Een 
broeder is een gelovige. Een gelovige wordt de zonden niet aangerekend. Wij hebben 
immers een Hogepriester om ons te verzoenen met God )  
Er is een (één) zonde tot den dood (Eén zonde tot de dood is ongeloof. Een ongelovige is 
dood voor God. Net als de hele oude Schepping dood is voor God);  
voor dezelve zonde zeg ik niet, dat hij zal bidden. (Wij zouden niet bidden voor ongelovigen. 
Dat helpt namelijk niet want de ongelovige zal zélf die keuze moeten maken. Het enige wat 
wij daarvoor kunnen doen, is diegene met het Woord in contact brengen. God verleent geen 
Genade aan ongelovigen. God communiceert niet met de oude mens. Alleen met de nieuwe 
mens; de wedergeborene oftewel de gelovige oftewel het nieuwe schepsel in Christus) 
17 Alle ongerechtigheid  ongeloof is zonde; en er is zonde niet tot den dood. (De Hogepriester 
verzoent onze zonde bij God. Daardoor kunnen wij blijven communiceren met God en 
kunnen wij Hem, ondanks onze oude mens, tóch dienstbaar zijn) 
 
Romeinen 14 
23b En al wat uit het geloof niet is, dat is zonde. 
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De oude mens voor dood houden, óók die van de ander 
 
Kolossensen 3 
12 Zo doet dan aan, als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen 
der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, lankmoedigheid; 
13 Verdragende elkander, en vergevende de een den anderen, zo iemand tegen iemand enige 
klacht heeft; gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo. 
 
Kolossensen 3 
12 Zo doet dan aan (de nieuwe mens aandoen; leven vanuit het Opstandingsleven van 
Christus), als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen  
(motieven) der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, 
lankmoedigheid; (eigenschappen van Christus en daarom ook Vrucht van de Geest) 
13 Verdragende elkander (dit gaat niet altijd zonder moeite maar zouden wij tóch doen), en 
vergevende de een den anderen, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft; (wij zouden de 
oude mens van elkaar negeren oftewel voor dood houden. Dat doet God immers ook) 
gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo. (onvoorwaardelijk en 
ongevraagd, net als Hij ons vergeven heeft en nog steeds vergeeft) 
 
Vergeven is een levenshouding 
 
Kolossensen 3 
16 Het woord van Christus wone rijkelijk in u, in alle wijsheid; leert en vermaant elkander, 
met psalmen en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende den Heere met aangenaamheid 
in uw hart. 17 En al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in de Naam van 
de Heere Jezus, dankende God en de Vader door Hem 
 
Het Woord van God zou rijkelijk in ons wonen. Dat betekent niet dat wij de Bijbel uit ons 
hoofd moeten kennen. Het gaat erom dat het Woord van Christus in ons werkt en Vrucht 
draagt. Daartoe moeten wij de Geest gelegenheid geven en zouden wij beschikbaar zijn. Dus 
zouden we niet alleen maar volgens het Woord denken, maar ook handelen. Al wat wij doen 
met woorden of werken zouden we doen in de Naam van de Heere Jezus, dankende God en 
de Vader door Hem. Wij zijn wedergeboren en op die grond zijn wij dienstknechten van 
God. Ons Hoogste en enige doel in ons leven zou zijn de Heere te dienen. Alles wat wij doen, 
zouden we doen in het bewustzijn dat we het doen voor de Heere. Het is een levenshouding. 
Wij doen wat we de Vader zien doen; dat is inclusief elkaar-vergeven. Die vergeving is zeer 
verstrekkend en alomvattend. 
 
Dank U 
 

Romeinen 6 
18 En vrijgemaakt zijnde van de zonde, zijt gemaakt dienstknechten der gerechtigheid. 
 
Wij danken onze Hemelse Vader dat Hij ons begenadigd heeft in Christus. Wij danken God 
voor de bevrijding; namelijk de vergeving van onze zonden. Wij danken Hem dat wij 
daardoor bekwaam gemaakt zijn om Hem te kunnen dienen. Wij danken God dat wij 
dienstknechten mogen zijn en daardoor mogen en kunnen vergeven. Amen. 


