


Psalm 86:5 (HB) Here, U bent zo goed en 
vergeeft graag. Ieder die U aanroept, mag  
zich koesteren in uw goedheid en liefde.



Jes. 55:7 (NBV) Laat hij terugkeren naar onze 
God, die hem ruimhartig zal vergeven.

(HSV) Want Hij vergeeft veelvuldig.



 Mensen die zich te goed vinden om 
vergeving nodig te hebben

 Mensen die zich te slecht vinden om 
vergeving te kunnen ontvangen

 Mensen die zich overgeven aan God                   
en zijn vergeving ontvangen



Psalm 32:1 (HSV) Een onderwijzing van              
David. Welzalig (gelukkig) is hij van wie de 
overtreding vergeven, van wie de zonde 
bedekt is.



2 Welzalig (gelukkig) de mens wie de HEERE 
de ongerechtigheid niet toerekent, en in                 
wiens geest geen bedrog is.



3 Toen ik zweeg, teerden mijn beenderen 
weg, onder mijn jammerklachten, de hele 
dag. 4 Want dag en nacht drukte Uw hand 
zwaar op mij, mijn levensvocht veranderde              
in een zomerse droogte. Sela



5 Mijn zonde maakte ik U bekend, mijn 
ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei: Ik                
zal mijn overtredingen belijden voor de 
HEERE. En Ú vergaf mijn ongerechtigheid, 
mijn zonde. Sela



6 Daarom zal iedere heilige tot U bidden ten 
tijde dat U Zich laat vinden. Voorzeker, een 
overstroming van machtige wateren zal hem 
niet bereiken.



7 U bent mijn schuilplaats, U beschermt mij 
voor benauwdheid, U omringt mij met vrolijke 
gezangen van bevrijding. Sela



 Welzalig de mens

 Gelukkig is de mens



 Overtredingen worden vergeven

 Zonden worden bedekt

 Ongerechtigheden niet worden toegerekend



Wat is vergeving niet?
 Iets goed praten wat fout is

 Iets door de vingers zien

 Doen alsof het nooit is gebeurd



Wat is vergeving wel?
 Bedekken en niet toerekenen

 Losmaken, vrijzetten

 Wegwerpen of wegslingeren



Psalm 103:12 (GNB) Hij neemt de zonden van 
ons weg en werpt ze ver van ons, zover als het 
oosten is van het westen.



Efeziërs 4:32 (HSV) Vergeef elkaar, zoals ook 
God in Christus u vergeven heeft.



Efez. 1:7-8a (HSV) In Hem hebben wij de 
verlossing, door Zijn bloed, namelijk de ver-
geving van de overtredingen, overeenkomstig 
de rijkdom van Zijn genade, die Hij ons 
overvloedig geschonken heeft…



Matteüs 26:28 (NBV) Dit is mijn bloed, het 
bloed van het verbond, dat voor velen wordt 
vergoten tot vergeving van zonden. 



Handelingen 10:43 (NBV) Van Hem (Christus) 
getuigen alle profeten dat iedereen die in Hem 
gelooft door zijn naam vergeving van zonden 
krijgt.



Psalm 32:5 (HSV) Mijn zonde maakte ik U 
bekend, mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. 
Ik zei: Ik zal mijn overtredingen belijden voor 
de HEERE. En Ú vergaf mijn ongerechtigheid, 
mijn zonde. Sela



1 Johannes 1:9 (HSV) Als wij onze zonden 
belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om 
ons de zonden te vergeven en ons te reinigen 
van alle ongerechtigheid.



Spreuken 28:13 (BB) Als je nooit je fouten 
toegeeft, zal het niet goed met je gaan. Maar 
als je ze hardop toegeeft en ze niet meer 
doet, zul je vergeving krijgen.





Hebreeën 10:22  (NBV) Laten we God dan 
naderen met een oprecht hart en een vast 
geloof, nu ons hart gereinigd is, wij van een 
slecht geweten bevrijd zijn en ons lichaam 
met zuiver water is gewassen.



Psalm 32:6 (HSV) Daarom zal iedere heilige 
tot U bidden ten tijde dat U Zich laat vinden. 
Voorzeker, een overstroming van machtige 
wateren zal hem niet bereiken.



Psalm 32:7 (HSV) U bent mijn schuilplaats, U 
beschermt mij voor benauwdheid, U omringt 
mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Sela


