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Bijbelleesrooster
•

Dag 1 |

Een plaats van

Vergeving

Psalm 32

o Herken je hoe bevrijdend het is, als je eerlijk kunt zijn? Heb je daar
voorbeelden van?
•

Dag 2 |

Leviticus 16: 1-10

o Waarom zou God willen vergeven?
o Op welke manier ontstaat er verzoening tussen God en zijn volk?
o Wat betekent dat voor jouw omgang met vergeving?
•

Dag 3 |

Exodus 34: 4-9

o Vergelijk dit gedeelte met het tweede gebod (Exodus 20: 4-6). Wat zegt
het jou dat Israël net juist dit gebod overtreden heeft en God zich nu op
deze manier bekend maakt?
•

Dag 4 |

Marcus 2: 1-12

o Door vergeving te schenken wordt de schuld benoemd. Blijkbaar had
Jezus het recht om te vergeven, terwijl deze man Jezus niets had
aangedaan.. Wat zegt dat over Jezus ?
o Wat zegt het je dat de man helemaal niet om vergeving vroeg, maar

De weg naar herstel

het wel ontving?
•

Dag 5 |

Matteüs 18: 21-34

Is er ruimte voor vergeving?

o Waarom is het zo moeilijk een ander te vergeven?
•

Dag 6 |

Efeziërs 4: 17-5: 2

In een wereld waarin je succesvol moet zijn en je

o Koester je boosheid niet. Welke reden geeft Paulus voor deze oproep?
o Is er bij jou sprake van boosheid die je koestert?

verantwoordelijk lijkt te zijn voor je eigen geluk is het moeilijk

11/10/2020
1 Johannes 1:5-2:2
1 Johannes 4:7-12

om te gaan met falen. Het tekort schieten van de ander,
maar ook dat van jezelf. Als ieder vrij is en geen
verantwoordelijkheid voor de ander hoeft te dragen, kun je
afstand van de ander nemen als je niet meer door één deur
kunt. Vergeven is dan niet nodig. Maar zonder vergeving ben
ook jij aan jezelf over geleverd.

Goed dat er een kerk is
In de kerk wordt je op je mens-zijn aangesproken, omdat je
daar een verantwoordelijk wezen bent. Concrete daden
worden tot schuld – omdat je de Ander verantwoording
schuldig bent en daarmee verantwoordelijk voor de ander.
En tegelijk is de kerk een plek waar je verwelkomd wordt,
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Om te geloven
heb ik de kerk nodig

waar je niet vastgepind wordt op je verleden, maar een
Woord van bevrijding klinkt – de toekomst gaat open. En de
kerk is een plek waar deze vergeving wordt gedeeld en
geleefd. Vergeving is daarmee een unique selling point van
de kerk.
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Toch wordt er juist in de kerk ook vaak

te bieden. Alleen zo kan zonde en schuld aan

goedkoop met vergeving omgegaan. We

het licht worden gebracht. En dat werkt

spreken we over zonden en schuld, maar het

bevrijdend. “Ik merk wel eens dat vergeving

blijft heel algemeen. Tja, we zijn allemaal

voor een ‘groot’ conflict onbereikbaar blijkt,

zondaar…Maar wat bekent vergeving dan

terwijl ze voor een ‘klein’ conflict te overdreven

nog? Of vergeving wordt heel algemeen

wordt gevonden om erover te spreken”

aangeboden.

(Harald Overeem). De kerk is de ruimte om

waar God jou vergeving schenkt
Vergeving is een geschenk dat God ons
aanbiedt. Hij neemt het initiatief. En dat geeft
het vertrouwen je zonden ook concreet te
belijden. God zal je niet afwijzen, je kunt
vertrouwen op zijn trouw.

verantwoordelijkheid te leren nemen voor je
gedrag.
Vergeven betekent de ander niet los willen
laten en de verantwoordelijkheid nemen voor
de ander. God heeft ons eerst liefgehad,
voordat wij elkaar kunnen liefhebben. Bij een
conflict moet iemand het initiatief nemen en

Door je zonden te belijden stel je God in het

dat is kwetsbaar. Maar als wij een ander

gelijk: je spreekt hetzelfde oordeel uit. Maar

vergeving schenken, is dat nooit ‘onze’

elke ontkenning of algemeen crisisloos spreken

vergeving. God is en blijft de bron van onze

over je zonde, maakt God tot een leugenaar.

vergeving: hij wil dóór ons vergeven. En

Gods oordeel over je leven is niet terecht en

daarom kun je vergeving nooit als

zijn vergevingsgezindheid wordt dan door jou

machtsmiddel inzetten: “Nu ik je vergeven

ontkend.

heb….”

‘De HEER! De HEER! Een God
die liefdevol is en genadig,
geduldig, trouw en
waarachtig’
Exodus 34: 6

Maar die openlijke verzoening is niet altijd

wordt nooit aan een ander vergeving

mededeling. Het is vuurwerk. Heel je leven

gevraagd, er wordt alleen schuld bekend. Als

komt namelijk onder de reikwijdte van de

schuld niet erkend wordt, ligt dat buiten jouw

verzoening te staan. Deze woorden willen je

macht. En het is nooit goed te doen alsof er

vernieuwen.

niets gebeurd is.

en vergeving tastbaar wordt

Zijn er nog vragen of opmerkingen n.a.v. de preek?
Wat sprak je aan? Waar had je moeite mee? War=t
neem je mee als opdracht voor komende tijd?

•

Waarom kon God de zonden niet gewoon door de
vingers zien?

•

Ervaar jij de gemeente als plaats van vergeving?
Waarom wel/niet? Zo niet, hoe zou dit kunnen
Hoe krijgt verootmoediging een plek in jouw leven
en in dat van de gemeente?

•

Zou jij voor een vorm van biecht zijn binnen onze
gemeente? En zo ja, in welke vorm?

•

Is jou wel eens vergeving schonken door een

Pak een glazen schaal

•

Vul deze met water. Voeg
rode kleurstof toe

•

Gooi veel bleekwater in
de glazen schaal

Uitleg

Bekijk en bespreek het volgende filmpje:

Toen de zonde in de wereld

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/video/video/48706

kwam, doortrok het heel de

Het kan ook zijn dat je schuldbelijdenis

16/mag-ik-haar-een-knuffel-geven-broer-

wereld. Er lijkt geen weg

verkeerd begrepen of niet aanvaard wordt en

slachtoffer-vergeeft-moordenaar-de

terug. Jezus neemt onze

het geschenk van vergeving wordt je
onthouden.

Creatief

we dat God ons aanvaardt en ons losmaakt

oefenen en worstelen met vragen rond

Maak een tekening of gedicht of zoek een mooie

van ons verleden. En voor de mensen om ons

vergeving. En dat vaak maar een begin. Maar

heen en voor elkaar wordt vergeving tastbaar

afbeelding/maak een collage waarin je uitdrukt wat

wel een begin! Vergeving. Het is Gods

in het leven van de gemeente.

het thema vergeving voor jou betekent. Bespreek de

geschenk aan de wereld: herstel van alle

resultaten.

relaties. En het is goed nieuws als dat door
gemeente wordt uitgeleefd.

zonden op zich, toen hij stierf
aan het kruis. De wereld

Maar de gemeente is wel plek waar je kunt

plicht op ons het geschenk van vergeving aan

•

ander? Zou je daar wat van kunnen delen?
•

(1 Johannes 2: 2). Als we naar Jezus kijken zien

In de christelijke gemeente nemen we de

Proefje

veranderen en wat kan jij zelf daaraan bijdragen?
•

mogelijk. De ander ontkent wat er fout is

volgens Harald Overeem niet zomaar een

liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden.

•

Vergeven is gericht op herstel, op verzoening.

gegaan of claimt vergeving. Maar in de Bijbel

elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn

Gesprekspunten

Een weg naar herstel….

Dat God verzoening brengt (1 Joh. 2: 2) is

Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we

Verwerking

wordt weer schoon!

