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Vergeving schenken en vergeving ontvangen

a een leonde winter sraan we weer sril lnj her P6lc1.\_‘f(’£’SI‘. De narnnr die zich als Ievenloze

vermornt, wordt ueruangen door een praclzr 1/an bloeiende bomen, planren en bloemen.

Fauna enflora warden waleleer. Heerhjle om ernaar te leijleen. Heerhjle om en/an re genieten. Lenre

lizeeft war. En Pasen lzeeft 00/e war. Zou her nu pnur toe:/al zijn dar we jnist in deze bloeiende

ti/'a' her Paasfeest vieren?

Pascn is con ieest van verlossing en
vcrzocning, inzmr ook een feest van
vergeving. Dat laatste woord, ‘verge-
vi11g'. betekent letterlijk ‘wegzenden':
hct vrijluten van dingen ofgcdachteli.
Vergeving is ‘l0s];1ting'. Met je beide
handen hob _je een ballon V11St.I1l1
ontspalijeje handen en laatje die
stevige greep los.V;1n iedcrc gednchte
over cle schuld, de last. het Iced en het
verdriet datje is ;1."mg<:da;u1_ word je
verlusr. Het zal je niet meer beheer-
sen._]e wilt weer rustig slapen en niet
meer wnkker liggen clout een ccuwig
gepieker ofvreselijke n;1cl1tmerries._]e
wilt rust. Rust in je binncnstc. Rust in
_je hart. l)e bitterheid die diepe wor-
tels inje heeft gev;1t.\vi]je uittrekken.
Weg ermee. Leven_ licht en liefde mo-
gen die plants inneinen. Dat is ineer
clan een gefiirceerde vmpelistilstaiid.
Dat zou to kort door de bocht zijn.

Her is nodig om het onrecht datjou
is Ll‘.ll1g('.‘L‘i;1;1l] ook ce benoemen als
'0nrec|1t'. De under enjezclFnioeten
e]k;iar daarin willen begrijpen cn crbij
durven stilstaan hoe diep dat '0nrccht'
in ons binnenste leeft. Speel iilsjelwiieti

geen vcrstop-
* pertje met
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stil bij de stroom van verdriet die on-
ophouclelijk in je binncnstc stroomt.
Teveel nun pijn vanwege 0nrechtvaa1'-
diglieden kan maken dat je dc pijn
wegdrukt.j<: van jezelf vervreemdt.
het hierdoor niet meer voelt ofer
werkelijk onbekcnd nice bent. En dat
is gevaarlijk.
Vergeving is gccn geforceerde wa-
penstilstand. Hct is het verlaten van
liet slagveld. Het inpakken van cle
wapens. De eerste snap van vergeving
is dzmrbij de toenaderingz het ‘onrecht'
wordt bespreekb;i;u' geinaakt met die
;mder.]e wilt er alles aan doen om
elkaar te begrijpcn en dc intense pijn
bespreekbnm te mnken en te doen
stoppen. Dc laatste snip van vergeving
is dun de d;1;1dwe1'ke1i_jke vergeving:
het k\v;1;1d word: dc under niet meer
tnegckend. Nu kies je definitieftussen
gereclitighcid en gen;1de.]e wilt niet
meer terugkeren mar dat vresclijke
SlagVL‘]d._]c‘ wilt niet meer gebukt
gami onder dc z\\".n'e last. je wilt niet
nicer depi"essiefzijn._]e hebt
de woede tegenover die
under losgelnten en wilt
weer net 20 stmlen nls
dc blocnien die onLho0g-L

schieten in deze heerlijk 1,.
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Nu is het gemakkelijker om over
vergeving re sclirijven dan om die in
p1‘;1kti_jk tc b1"engen.\X/e weten her al-
leimnl: vergeving is moeilijk en zwaar:
een eeninaal vastgeliaakte tuurn bin-
nen in je O!lfIl;ll'Ci[ tot wrok en bitter-
lieid.Ve1'geving schenken nan degenen
die jou Iced hebben aangedaaii is dan
bijnn onniogelijk. Dat doeje nict
inaar evciitjes, het is iets dat diep gaat.
In ernstige gevallen kan dat vaak niet
zonder de liulp van ieinand anders.
Als jou onrecht wordt aaiigedaaii.
hoe gaje dnar dun nice om? (lnje
dun uok smlis tmgewild en oiibewust
onrechtv;1;11'dig met anderen om? Wzlt
duet clit met je en moral met dege-
nen die hct dichtst bij je staan?
Hierbij is het goed te beseffen \\/M
wrol-; e11 bitterheid is. Niem;md van
ons blijft dit bespa;1rd.Vce| nicnsen
weten niet dat bitterheid vaak het ge-
volg van oiiveiwerkte toorn en woede
is. Het is een
potje met een
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dekselrje erop waarin die 't0urn' en
‘\v0ede' opgeborgen blijven en zieh
tmgehinclerd kunnen voortplanten.
Bitterheid verdwijnt niet zomaar bi_j
een niens. (ievoelens die weggestopt
worden, gmeien en vervormen. en
komen uiteindelijk up heel ver\\'r0n-
gen manieren (och naar buiten. Her
is l-zanker voorje ziel.\/aak kan ver-
borgen bitterheid er zelfs toe leiden
dat een mens zijn nabije vriend en
zelfs God niet meer \'ertr0u\\'t. Bit-
tere mensen hebben vaak een grout
probleem om anderen liefte hebben.
umdat ze steeds weer upnieuw anigst
hebben ontnioedigd te worden. Dar is
moeilijk en menselijk gezien onopl0s-
haar./\lleen (Iods ingrijpen door een
wonder nfeen lange periode van tijd
en afstand kan daarbij helpen. l)e pijn
en het onrecht verblinden je voor elk
sprietje van vergeving. Op zulke mo-
menten raakt her me diep en denk ik:
kon iem-and 1na:n'bi_i_je pi_jn kumen.
H1OCl1lI God toch bij je pijn komen.

Zuals Henk Medema al in zijn
BODE-arrikel vorig jaar deeember
aanstipte. hoort bij vergeving ouk
k\vijt.sel1elding.]e laat iemand los die
je stevig zou kunnen vasthouden door
een sehuldverplichting en up grund
daarvan zelts Jan de rechters zuu kim-
nen 0verle\'eren._Ie vergeefi hem: alle
sehuld van zijn kant tegenuver mij
wordt kwijtgescholdenl
Dar is de kraeht van Pasen. Het is een
feest dat '
d.1araan -
herin-
nert: . H L
'Zie - as
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her Lam (Ends dat de znnde van de
wereld \vegneemt.' Christus (het Lam)
vergeeft olls. De sehuld wordt \veg-
genomen. God verlangt ernaar onze
zonden te vergeven (Ps8(1:5). want
Hij ziet ernaar uit om dat weg te
Cloen war tussen ons en Hem in staat.
Wie al eens diep gekwetst geweest is.
inaar de stap heeft kunnen zetten om
het echt los te laten bij God_ om te
vergeven. heefi \vaarsehi_inlijk kunnen
ervaren welke vrijheid dit brengt.\X/at
je op dat moment ervaart. wens je
ook anderen toe. En her is tron“-ens
nog meer! Vanuit her besefdat Hij ons
vergeeft kunnen wij nok geinakkelijk
anderen vergeven. Op her moment
dat de zondaar tot God komt en zijn
zonden belijdt. is God tr0u\v aan
Zichzelf'en reehtvaardig om nnze
zonden te vergeven en ons te reinigen
van alle 0ngerechtigheid'. l)a-arbij is
her onjuist te beweren dat we. voordat
we deze vergeving mitvangen. eerst
de volle ernst van onze schuld mue-
ten leren kennen.Als dat \va.1r zou
zijn. vrees ik dat niem-and ooit aan die
vergeving mek0mt.\X/ie durfi te zeg-
gen dat hi_j zijn sehuld tegenover God
in zijn volle boosheicl heeft gepeild?
Eén inisstap is in Gods ogen altijd nog
erger dan alle mjsstappen van de we-
reld in onze ogen. He: is niet alleen
\vreed_ maar bnvendien onjuist. re
heweren dat de vergeving pas na een
diep zelfoordeel ofzondebesefkmnt.
De Bijbel zegt veeleer:‘Nadat ik tot
inkeer ben gekomen. heb ik berouw
gekregen: nadat ik tot inkeer hen ge-

komen, heb ik mij op de heup
I’ geslagen: ik

ben be-

.sehaamd._ja. ook te sehancle gewnrden
(Ir3 I :19). Aan de andere kant \vil dat
oak niet zeggen dat degene die zijn
sehuld belijdt, maar meh verder gaat
in die sehuld en vervolgens duet alsof
er niets gebeurd is. op Gods verge-
ving moet rekenen. Dar is hypueriet.
Men zou zo iemanel eens goed aan de
rand moeten voelen en hem ofhaar
moeten vragen hoe helangrijk die
V€l'gt‘Vll]g 15.

Nu gaat (ind nog een stapje verder
dan wij. Hij \\1'l ons de vergeving aan-
bieden. ondanks her teit dat de schuld
honderd proeent hij tins lag en alleen
wij rebels waren tegenover Hem.
Toch doet (iod de eerste stap. wil
niet allecn vergeving. maar ook het
herstel van tie relatie met zijn sehep—
selen. Geen greintje bitterheid is er
bij Hem te vinclen. Niets.\/olkomen
liefde en liefdevolle volkomenheid.
Op dezelflle manier als God willen
unk \vi_i anderen vergeven \vaar we
sehuldverhnudingen tegenkomen die
om een oplossing \'r.igen.Als je clat
niet kunt loslaten. blijven z0\\'e| jijzelfl
als cle antler in een ‘gebondenheidi ten
opziehte van elkaar zitten. Laat los en
je zult zelt'\vurden losgelatenl Dar is
een zaak van _ie hart. her is een k\\'es-
tie van de under ‘van harte’ te verge-
ven. Het is ongezond voor uns als we
in onopgeloste sehuldverhoudingen
ten opzichte van elkaar ste1a11.Wi_j hid-
den: ‘Heel: vergeefons onze schuld.
zoals ook \\'i_j de mensen vergeven die
nns iets sehuldig zi_in.' Het is een ver-
rijking en opluehting als \vij net zo
vriendelijk. welgezind en van harte
kunnen vergeven als ook God ons
wi] vergeven. Die hoodsehap mogen

\ve ook terugzien in Pasen:
vergeving schenken en
veraeving ontvangen.»
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