Vergeving, dispensationeel gezien overwogen
Door: —Pastor Ken Lawson
“IK BEN VERGEVEN”
“Ef. 1:7: In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar
den rijkdom Zijner genade,
Vergeving onder genade—Zie: Ef. 4:32; Kol. 1:14; 2:13; 3:13; Rom. 4:7; 2 Kor. 2:7,10; Handelingen
13:38; 26:18:
“Ef. 4:32: Maar zijt jegens elkander goedertieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijkerwijs ook
God in Christus ulieden vergeven heeft.
“Kol. 1:14: In Denwelken wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden;
“Kol. 2:13: En Hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden, en in de voorhuid uws vleses, mede levend
gemaakt met Hem, al uw misdaden u vergevende;
“Kol. 3:13: 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.
“Rom. 4:7: Zeggende: Zalig zijn zij, welker ongerechtigheden vergeven zijn, en welker zonden bedekt
zijn;
“2 Kor. 2:7: Alzo dat gij daarentegen hem liever moet vergeven en vertroosten, opdat de zodanige door
al te overvloedige droefheid niet enigszins worde verslonden.
“Kol. 2:10: Dien gij nu iets vergeeft, dien vergeef ik ook; want zo ik ook iets vergeven heb, dien ik
vergeven heb, heb ik het vergeven om uwentwil, voor het aangezicht van Christus, opdat de satan over
ons geen voordeel krijge;
“Hand. 13:38: Zo zij u dan bekend, mannen broeders, dat door Dezen u vergeving der zonden
verkondigd wordt;
“Hand. 26:18: Om hun ogen te openen, en hen te bekeren van de duisternis tot het licht, en van de
macht des satans tot God; opdat zij vergeving der zonden ontvangen, en een erfdeel onder de
geheiligden, door het geloof in Mij.

De kennis van volledige vergeving, onder genade, geeft de gelovige grote vrede en onuitsprekelijke
vreugde. Angst en schuldgevoel zijn verbannen! Wij zijn veilig in Christus (Rom. 8:31-39; Ef. 1:13,14;
4:30).
Vergeving onder de Wet:
“2 Kron. 7:14: En Mijn volk, over dewelken Mijn Naam genoemd wordt, zich verootmoedigt en bidt, en
zij Mijn aangezicht zoeken, en zich bekeren van hun boze wegen; zo zal Ik uit den hemel horen, en hun
zonden vergeven, en hun land genezen.
De Wet is gebaseerd op het als-dan-principe en is een systeem van voorwaardelijke zegen.
“Ex. 19:5: Nu dan, indien gij naarstiglijk Mijner stem zult gehoorzamen, en Mijn verbond houden, zo
zult gij Mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is Mijn;
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Vergeving onder de Wet/Koninkrijks leer:
“Matth. 6:12 – 14 en 15: 12 En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen
schuldenaren………………………14 Want indien gij den mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse
Vader ook u vergeven. 15 Maar indien gij den mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader
uw misdaden niet vergeven. (Zie ook Matth. a18:34,35; Markus 11:25,26; Lukas 6:37; 17:3,4).
Let goed op betreffende de voorbeelden van het koninkrijk hierboven dat vergeving door de hemelse
Vader alleen werd verleend als vergeving eerst aan anderen werd verleend. Evenzo wordt de ander
alleen vergeven als hij zich bekeert.
De volgorde was:
1) Overtreding begaan.
2) Confrontatie en berisping.
3) Berouw van de overtreder.
4) Vergeving verlengd door het slachtoffer.
5) Gods vergeving strekte zich uit tot het slachtoffer.
Vergeving in onze persoonlijke relaties.
Wij zijn geïnstrueerd om te gaan met anderen op dezelfde manier als God met ons heeft gehandeld.
Hij heeft ons al volledig vergeven en voor altijd. Daarom moeten we anderen op dezelfde manier
vergeven.
Vragen om te stellen aan degenen die moeite hebben om anderen te vergeven.
1. Aangezien God u alle overtredingen (verleden, heden en toekomst) heeft vergeven, is het redelijk
of recht om vergeving te onthouden van degenen die tegen u overtredingen?
2. Bedroef je het hart van je hemelse Vader niet door je onvergeeflijke geest?
3. Kun je anderen ooit meer vergeven dan God jou heeft vergeven?

Pastor Ken Lawson

Vragen met betrekking tot vergeving
Door: Pastor Ken Lawson.
1) Wat is vergeving?
Antwoord: Vergeving komt van twee Griekse woorden.
1) Aphiemi - wegsturen, kwijtschelden en
2) Charizomai - om onvoorwaardelijk een gunst te verlenen. Het wordt gebruikt voor de daad van
vergeving, hetzij menselijk of Goddelijk. Vergeving is de oprechte beslissing om de persoon die je
gekwetst heeft te bevrijden van de verplichting die je was opgelopen toen je onheus werd bejegend.
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2) Zijn er dispensationele verschillen als het gaat om vergeving?
Antwoord: Ja. Er zijn beslist dispensationele verschillen in de leer van vergeving. Volgens de wet was
Gods vergeving gebaseerd op het "als-dan"-principe. Dat wil zeggen, het was voorwaardelijk. Als Israël
gehoorzaamde, werden ze gezegend; als ze ongehoorzaam waren, werden ze vervloekt (Ex. 19:5; Deut.
28; 2 Kron. 7:14). Vergeving kon van God en de mens worden verkregen door berouw, belijdenis en
schadeloosstelling. Dit ging door in de bediening van Jezus Christus, die onder de wet leefde en Israël
diende (Gal. 4:4; Matth. 15:24). (Zie Matth. 6:12,14,15; 18:34,35; Markus 11:25,26; Lukas 6:37; 17:3,4).
In tegenstelling hiermee, onthult Paulus 's bediening aan de Heidenen dat de gelovige in Christus is
gezegend met alle geestelijke zegeningen, inclusief vergeving (Ef. 1:3,7). Christenen leven in een
positie van eeuwige vergeving van waaruit we vrij zijn om anderen te vergeven (Ef. 4:32; Kol. 3:13).
(Zie ook Ef. 1:7; Kol. 1:14; 2:13; Rom. 4:5-8; Handelingen 13:38,39; 26:18).

3) Moet ik elke zonde belijden om Gods vergeving te ontvangen?
Antwoord: Nee. Door het bloed van Christus zijn genadegelovigen al vergeven van alle zonden verleden, heden en toekomst. De leer dat je elke zonde moet blijven belijden nadat je Christus hebt
ontvangen om gered te worden of om in gemeenschap met God te blijven, is gebaseerd op het
verkeerd begrijpen van 1 Johannes 1:9.
Deze passage richt zich tot de broeders van Johannes (de Joden) die buiten de gemeenschap van licht
en eeuwig leven staan. Het is een inleidend pleidooi voor hen om door het geloof in Christus de ware
gemeenschap van Gods heiligen binnen te gaan.

4) Wat is de onvergeeflijke zonde? Kan ik die begaan?
Antwoord: Nee. Niemand kan vandaag de dag de onvergeeflijke zonde begaan. Dit was een zonde die
alleen door Jezus Christus werd vermeld aan de Joden (Matth. 12:31,32). Het was een nationale zonde
van Israël in het verwerpen van het getuigenis van de Heilige Geest betreffende Jezus Christus die uit
de dood was opgestaan (Handelingen hoofdstuk 2-7). Na de steniging van Stefanus (Handelingen 7:5460), werden de koning en het koninkrijk door hen verworpen en werd Israël gerechtelijk verblind tot
een toekomstige dag (Romeinen 11). Het enige dat een antwoord zou kunnen zijn op de onvergeeflijke
zonde van vandaag, is een persoon die in zijn zonden sterft en tot de hel wordt veroordeeld. Er is geen
vergeving in de hel.

5) Hoe kan ik iemand vergeven als mijn emoties "NEE!" schreeuwen?
Antwoord: Emoties zijn waarschijnlijk de belangrijkste reden waarom mensen weigeren te vergeven.
Maar het is niet nodig om te proberen warme genegenheid jegens de overtreder op te wekken voordat
je vergeeft. Als je wacht tot je zin hebt om te vergeven, zal het waarschijnlijk nooit gebeuren. Je
vergeeft als een daad van je “wil” in gehoorzaamheid aan Christus die groter is dan je emoties.
Onthoud: Gods geboden zijn ook Zijn mogelijkheden. Dat wil zeggen, Hij zal een Christen nooit
gebieden om iets te doen zonder Zijn macht beschikbaar te stellen om het gebod te gehoorzamen. Het
is geen kwestie van “bij uitzondering” maar van gehoorzaamheid. Het is niet dat je niet kunt vergeven,
maar dat je niet wilt vergeven. Beoordeel uw vleselijke houding en “vergeef” als een heilige daad van
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aanbidding van God. Overweeg de diepten van de zonde waaruit u vergeving heeft ontvangen. Uw
zonde tegen een heilige God is oneindig veel groter dan welke zonde dan ook die iemand tegen u heeft
begaan. Gebruik de situatie als een geestelijke kans om de Heer toe te staan je meer naar het beeld
van Zijn Zoon te vormen. God zegt misschien: "Laat je bitterheid los en grijp Mij vast."

6) Vermindert vergeving de ernst van de overtreding?
Antwoord: Sommige mensen denken dat als ze vergeven, het hetzelfde is als zeggen dat de overtreding
niet zo ernstig was. Vergeving onderschrijft, vermindert of verontschuldigt de overtreding of de
overtreder niet. Vergeven is afstand doen van mijn recht om jou pijn te doen omdat je mij pijn hebt
gedaan.

7) Betekent vergeving dat je het verkeerde vergeet?
Antwoord: Sommige mensen krijgen het verkeerde idee dat als iemand zich de overtreding nog kan
herinneren, ze niet echt vergeven hebben. Niet waar! Talloze kleine vergrijpen kunnen en moeten snel
worden vergeten, maar grote, zoals de moord op een geliefde, verkrachting, laster van de reputatie,
enz., zullen nooit worden vergeten. Ze kunnen en moeten echter worden vergeven in de persoon van
Christus.

8) Vereist vergeving onmiddellijk herstel van de relatie?
Antwoord: Nee. Dit misverstand is een andere belangrijke reden waarom mensen niet vergeven. Een
vrouw die door haar man wordt geslagen, denkt dat als ze vergeeft, ze naar haar man moet terugkeren
alsof er niets is gebeurd. Maar vergeving vereist niet het onmiddellijke herstel van de relatie. Er zijn
grote verschillen tussen verzoening/herstel en vergeving. Zie nummer 15 hieronder.

9) Is vergeving een proces of een eenmalige beslissing?
Antwoord: Ja. Het is een eenmalige beslissing, maar wel een die vaak moet worden vernieuwd, omdat
oude emoties kunnen opduiken, vooral als de overtreding wordt herhaald of als de overtreder geen
berouw toont.

10 Zal ik me beter voelen als ik vergeving schenk?
Antwoord: De eerste en vaak de enige persoon die door vergeving wordt genezen, is de persoon die
vergeeft. Als je oprecht vergeeft, laat je een gevangene vrij en ontdek je dat jij de gevangene bent die
je hebt vrijgelaten. Onvoorwaardelijke vergeving biedt een manier om de wonden uit het verleden los
te laten die zijn toegebracht door degenen die niet in staat zijn tot berouw. Vergeving is de sleutel die
de deur opent naar onze vrede, genezing en het vermogen om weer lief te hebben.
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11) Moet ik de persoon confronteren die mij kwaad heeft gedaan?
Antwoord: Soms moet je de persoon die je pijn heeft gedaan liefdevol confronteren. Christelijke liefde
bedekt een groot aantal zonden en veel van deze kunnen worden genegeerd. Anderen die ernstiger
zijn, moeten ter verantwoording worden geroepen en moet berouw worden getoond om u of anderen
in de toekomst niet te schaden.

12) Moet ik iemand vergeven die niet om mijn vergeving vraagt?
Antwoord: Vergeving onder genade moet onmiddellijk, volledig en onvoorwaardelijk zijn, net zoals
God om Christus' wil jou heeft vergeven. Het is echter zoveel prettiger om iemand te vergeven die zijn
zonde erkent, zich verontschuldigt en indien nodig herstelt.

13) Hoe kan ik mezelf vergeven?
Antwoord: Velen die geweldig zijn in het vergeven van anderen, zijn nogal arm als het gaat om het
vergeven van zichzelf. Wanneer anderen gekwetst worden door ons egoïsme, onze zorgeloosheid,
incompetentie, apathie of trots, valt de hamer van schuld vooral zwaar op ons. We moeten leren om
onszelf te vergeven, onze houding vast te stellen en door de genade van God te besluiten om te
verbeteren.
14) Hoe kan ik ooit wraakzuchtige gedachten kwijtraken?
Antwoord: Zelfs als we oprecht vergeven, kunnen het de wereld, het vlees en de duivel zijn die onze
geest aanvallen met onheilige wraakgedachten. Het beste advies is om vaak voor de Heer te komen en
te bidden om verlossing van wrok en bitterheid. Bid regelmatig voor het geestelijk welzijn van degenen
die tegen u gezondigd hebben. Het is buitengewoon moeilijk om verbitterd te blijven tegen iemand
voor wie je consequent bidt.
15) Wat is het verschil tussen vergeving en verzoening?
Antwoord: Ze zijn gerelateerd, maar er zijn grote verschillen. Vergeving is eenzijdig; bij verzoening zijn
beide partijen betrokken. Vergeving komt eerst, dan verzoening. Vergeving is radicale chirurgie;
verzoening is de genezing na de operatie. Vergeving is het kwijtschelden van de schuld; verzoening
brengt schuldenvrije levens weer bij elkaar. Vergeving is een beslissing om vrij te geven; verzoening is
de poging om weer samen te komen. Verzoening is het nastreven van vrede die het herstel van een
relatie in overeenstemming met de wil van God mogelijk maakt. (Sommigen kiezen ervoor om dit te
beschouwen als “Vergeving deel 2”) We moeten niet proberen een relatie te herstellen wanneer deze:
1) zondig is, 2) gekenmerkt wordt door fysiek of extreem emotioneel misbruik, 3) duidelijk is dat de
dader nog steeds vijandig is, 4) duidelijk is dat je geestelijk in gevaar bent. We moeten proberen een
relatie te herstellen als we: 1) door de geest geleid worden, 2) emotioneel verankerd zijn, 3) oprecht
bezorgd zijn over de dader, 4) de juiste houding tonen, 5) benaderd worden door de dader.

16) Moet ik degenen vergeven die herhaaldelijk een overtreding begaan of geen berouw hebben?
Antwoord: De Heer Jezus Christus zei zeven keer zeventig te vergeven (Matth. 18:21-22). Bekering is
altijd nodig voor verzoening, maar niet de eerste vergeving. Als uw 'vergeving' berouw, wroeging of
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rehabilitatie van uw overtreder vereist, hebt u zich emotioneel aan hem verbonden. Je vrijheid van
wrok en bitterheid wordt onlosmakelijk geketend aan zijn reactie.

17) Is het ooit verkeerd om te vergeven?
Antwoord: Velen denken dat als iemand bepaalde gruwelijke of gewelddadige zonden wil vergeven, er
iets mis moet zijn met degene die vergeeft. Dit zijn meestal degenen die Goddelijke vergeving niet
begrijpen omdat ze het niet zelf hebben ervaren. Heeft de Heer degenen die Hem gekruisigd hadden
niet vergeven? Heeft Hij ons niet gezegd hetzelfde te doen? Zeggen dat het verkeerd is om te vergeven
is hetzelfde als zeggen dat het verkeerd is om liefdevol, barmhartig en medelevend te zijn. Zelfs een
persoon onder kerkelijke tucht (1 Kor. 5) moet worden vergeven. Als hij zich bekeert, moet hij worden
verzoend en hersteld in de kerk. Vergeven kan goddelijk zijn, maar wij kunnen het ook doen.
Pastor Ken Lawson
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