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Vergeving
D

eze WegWijs gaat over hét kernbegrip van het Christelijk geloof: vergeving der
zonden…. Hier zijn we bij opgegroeid in de kerk, dit belijden we elke zondag
met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen. Dit bidden we waarschijnlijk dagelijks.
Het is zó bekend en zó vertrouwd, dat het misschien wel een uitgehold begrip is
geworden in ons leven.
Want zeg eens eerlijk, wanneer hebt u er echt bij stil gestaan dat u, zonder
vergeving van uw zonden, niet voor Gods heiligheid kan bestaan? Wij leven in een
‘sorry-cultuur’. Snel gezegd, makkelijk gedaan. Een beetje in de trant van: ‘foutje,
bedánkt!’
En misschien staan we er in de eredienst ook wel te weinig bij stil dat we van
ons zelf zondig en onrein zijn. Het is lang overal niet meer gebruikelijk dat de 10
woorden van het verbond zondags klinken. Die spiegel, die ons voorhoudt dat we
écht Christus nodig hebben voor een nieuw leven tot Gods eer.
Vergeving. De Bijbel is er vol van. God vergeeft zijn volk, keer op keer. Maar voor
Hem is het nooit een automatisme. Zo van dat is Gods werk nou eenmaal. Nee, het
is Zijn wíl, Zijn bewuste handelen wat Hem er toe aan zet om tóch maar weer naar
Zijn volk, wat zich van Hem had af gekeerd, om te zien. En in het geven van Zijn
eigen, geliefde Zoon, heeft dat handelen zijn hoogtepunt bereikt.
Laten wij nooit gemakkelijk denken over Gods vergevende liefde. Natuurlijk, God
houdt van ons, Hij kent ons en weet wie we zijn. Je mag komen zoals je bent,
zingen we dan. Maar daar was het offer van onze Here wél voor nodig! Gemakzucht
en oppervlakkigheid loeren om de deur en kunnen ons zomaar in de greep krijgen.
U hoort het wel, ik ben erg blij met dit thema en hoop dat u er ook weer door
geraakt zal worden. En dat we dán weer voluit mogen leven in Gods bevrijdende
vergeving!
Als nieuwe mensen, verlost door Zijn bloed en daarom en daardoor levend tot eer
van God.
Katrien Janssens-Salomons, voorzitter Bijbelstudiebond
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