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4 Vergeven en vergeten| Tonnis Groenveld
 Bijbelstudie Moet je altijd vergeven? Ook als je dat eigenlijk niet op 

kunt brengen? Dat zijn indringende vragen. God is uit op goede relaties. 
Door de zonde is een goede verhouding tussen God en de mensen en de 
verhouding tussen mensen onderling geblokkeerd. God heeft in zijn liefde 
zijn Zoon gegeven. Vergeving stelt rechtvaardigheid niet buiten werking. 
God stuurde zijn zoon om de wereld te redden.

8 Altijd vergeven? | Tonnis Groenveld
 Uitwerking Vergeven betekent dat je je eigen verantwoordelijkheid op 

je neemt. Hoe kun je zorgen dat de verhouding met je naaste weer in 
orde komt? Vergevingsgezindheid wil zeggen dat je het goede voor de 
naaste zoekt. God zocht na de zondeval Adam en Eva weer op. Dat was 
Gods zoekende liefde. Hij is uit op herstel van relaties. Jezus is voor ons 
gestorven toen wij nog vijanden waren.

12  Eigen schuld, dikke bult? | Riet Steenbergen-Busstra
 Interview Ineke Baron begeleidt bij de SOS-cursussen. SOS staat 

voor Spreken Over Slachtoffer, Schuld en Samenleving. Het is gericht 
op herstel en helpt de dader na te denken over berouw en spijt en te 
willen veranderen. De christelijke stichting Neemias is opgericht ter 
ondersteuning van het werk dat Ineke doet. Omzien naar (ex-)gevangenen 
die tijdens hun verlof of na hun detentie niet weten hoe ze verder moeten.

16 Theologen zijn net mensen | Huib Noordzij
 En zó voort In deze bijdrage een paar persoonlijk getinte opmerkingen 

van oog- en oorgetuigen tijdens de Dordtse Synode. Bekend is de woede 
van Bogerman, die tegen de remonstranten bulderde dat ze de verga-
dering moesten verlaten. Hij was getergd door hun vertragingstactiek. 
De remonstranten werden nu beoordeeld op hun publicaties. De scriba 
Hommius beweerde later dat de remonstranten slechts vijf artikelen van 
de Geloofsbelijdenis ongeschonden hadden gelaten.
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Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand 

een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer 

u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven
Kolossenzen 3 : 13
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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

We hebben 
écht Christus 

nodig voor een 
nieuw leven 
tot Gods eer
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BIjBelstudIe | Tonnis Groenveld

Er zijn van die uitspraken waar je je tanden op stukbijt. “…als jullie anderen hun 
misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader jullie vergeven. Maar als je anderen 
niet vergeeft, zal jullie hemelse Vader jullie je misstappen evenmin vergeven.” Dat 
vertelde Jezus zijn leerlingen, nadat hij hun in het Onze Vader had leren bidden: 
“Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig 
was.” (Mat. 6). Oeps! Moet je dan altijd vergeven? Altijd, ook als je dat eigenlijk 
niet kunt opbrengen?

Vergeven 
en vergeten
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Wat duidelijk is, is dat Jezus wil dat 
wij vergevingsgezind zijn, zoals God 
vergevingsgezind is. Altijd indrukwek-
kend om dat over hem te lezen: “Zo 
ver als het oosten is van het westen, 
zo ver heeft hij onze zonden van ons 
verwijderd” (Ps. 103:12). God is uit op 
goede relaties. God is immers liefde. In 
eeuwigheid leeft hij in de liefde van Va-
der, Zoon en Heilige Geest met elkaar. 
Hij schiep de mens naar zijn beeld: 
wij zijn geschapen in liefde. En liefde 
is meer dan een gevoel, het is dat je er 
bent voor de ander, dat je goed bent 
voor elkaar.
Zonde verziekt relaties; doe je zonde, 
dan laad je schuld op je. Die schuld 
blokkeert een goede verhouding, zowel 
tussen jou en God als tussen jou en je 
naaste; vergeving ruimt die blokkade 
op. Vergeving betekent dat je met de 
ander verder wilt, ondanks wat hij je 
heeft aangedaan. Hoe kun je zover 
komen?

Vergeven
Vergeven betekent niet dat je zonde 
door de vingers ziet. Dat is misschien 
wel aardig, maar het is onrechtvaardig: 
voor (zonde)schuld moet je boeten, 
straf dragen.
Ook God vergeeft niet zomaar: in zijn 
liefde heeft hij zijn Zoon gegeven, 
die voor onze zonden aan het kruis 
gestorven is. Zo voldeed hij aan Gods 
rechtvaardigheid, en verlost hij ons van 
de straf. Aan het kruis komen Gods 
vergevingsgezindheid en rechtvaardig-
heid samen.
Vergeven is het opruimen van hinder-
nissen, om (weer) goed met de ander 
te kunnen omgaan. Je kunt ook zeggen: 
vergeven is dat je de zonde loslaat, dat 
je die geen rol meer laat spelen in jullie 
verhouding.

Om misverstanden te voorkomen, 
vergeving is niet:
- verzoening: bij verzoening willen beide 
partijen met elkaar verder; vergeving 
kan eenzijdig zijn, verzoening niet;
- goedpraten of wegmoffelen van de 
zonde; alsof het zo erg niet is: bij ver-
geven zie je de ernst wel degelijk onder 
ogen (en meestal hebben we daar bij de 
zonde van de ander geen moeite mee!) 
- dat je de ander aardig en betrouwbaar 
vindt; liefde (ook vergevingsgezindheid) 
is immers een keus voor de ander, en 
dus meer dan een gevoel.
Vergeven is dat je de zonde van de ander 
loslaat om met hemzelf verder te gaan.

Straf
Als je vergeeft, betekent dat dat je 
geen straf geeft? Nee, vergeving stelt 
rechtvaardigheid niet buiten werking. 
Een dief die spijt heeft van zijn daad 
kan toch de gevangenis ingaan. En spijt 
betekent ook niet dat daarmee gevol-

gen van je daad ongedaan gemaakt 
zijn. Denk aan David na zijn overspel 
met Batseba en het laten doden van 
haar man Uria: hij kwam tot berouw 
en zijn zonden werden vergeven; maar 
het kindje dat geboren werd stierf wel, 
en onder zijn zonen (die meegemaakt 
hadden wat hun vader gedaan had!) re-
geerde het zwaard in plaats van liefde. 

Trouwens, als je oprecht spijt hebt van 
je zonden, besef je ook dat je alles ver-
speeld hebt. En je wilt de schade zoveel 
mogelijk ongedaan maken of beperken: 
Zacheüs wilde na zijn bekering mensen 
die hij teveel had laten betalen viervou-
dig vergoeden.

Vergeven en vergeten 
“Ik kan hem wel vergeven, maar ik kan het niet vergeten”, zeggen men-
sen vaak. Klopt dat?
Ja en nee. In ons taalgebruik is vergeten: het is uit je actieve geheugen. 
Zo kun je dingen die jou aangedaan zijn verdringen: de herinnering zit 
ergens opgeslagen waar je niet bij kunt, maar in nachtmerries kan het 
naar boven komen bijvoorbeeld. Het zit er wel!
In de bijbel is vergeten vaak iets anders. Een voorbeeld: als in het boek 
Rechters staat dat Israël God vergat betekent dat niet dat ze er helemaal 
niet aan dachten dat God bestaat. Nee, ze negeerden God, ze hielden 
geen rekening met hem. Zo kan God onze zonden vergeven en vergeten: 
Hij laat ze geen rol meer spelen. Zo staat in de Heidelbergse Catechis-
mus antwoord 56 over de vergeving van de zonden dat God er nooit 
meer aan wil denken. Hij komt er niet meer op terug. Dat is vergeven en 
vergeten. Wij mensen halen vaak oude koeien uit de sloot: maar jij hebt 
toen ook al…. en alles wordt weer opgerakeld. Dat mag niet: vergeven 
= vergeten! Het speelt geen rol meer. Je pint de ander niet vast op zijn 
verleden, zoals God dat ook niet bij ons doet!
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Berouw
We zijn hier bij een belangrijk element: 
als je spijt hebt. En dan gaat het om 
oprecht berouw. We leven in een sorry-
cultuur waarin we ons gemakkelijk van 
onze zonde kunnen afmaken: sorry, 
foutje. Ach, iedereen doet wel eens wat 
verkeerd tenslotte. Maar God vergeeft 
als je je bekeert: omkeert van liefde 
voor de zonde (voor jezelf!) tot liefde 

voor de Heer en je naaste. Onder chris-
tenen is Johannes 3:16 (terecht) geliefd: 
“Want God had de wereld zo lief dat hij 
zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat 
iedereen die in hem gelooft niet ver-
loren gaat, maar eeuwig leven heeft.” 
Minder populair, maar niet minder 
belangrijk is vers 18: “Over wie in hem 
gelooft wordt geen oordeel uitgespro-
ken, maar wie niet in hem gelooft is al 
veroordeeld, omdat hij niet wilde gelo-
ven in de naam van Gods enige Zoon”. 
Als je met berouw naar de Heer komt, 
zal hij je ruimhartig vergeven (Jes. 55:7; 
Hand.3:19).
Zoals de Heer ons vergeeft, moeten 
wij elkaar vergeven: Jezus leert ons: 
“Indien je broeder zondigt, spreek hem 
dan ernstig toe; en als hij berouw heeft, 
vergeef hem. En als hij zevenmaal op 
een dag tegen je zondigt en zevenmaal 
naar je terugkeert en zegt: ‘Ik heb 
berouw,’ dan moet je hem vergeven.” 
(Luk.17:3-4)

Redding
Bij vergeving gaat het erom iemand te 
redden: “God heeft zijn Zoon niet naar 
de wereld gestuurd om een oordeel 
over haar te vellen, maar om de wereld 
door hem te redden” (Joh. 3:17). Als 
wij onze naaste aanspreken op zonde 
proberen we (als het goed is) hem te 
redden (Mat. 18:15). Je bent uit op het 
behoud van de naaste, zoals God niet 
wil dat een zondaar verloren gaat, maar 
dat hij eeuwig leeft (Ez. 18:23).
Vergeving is een daad van naasten-
liefde, waarin we de Heer navolgen. 
Om met Paulus te spreken: “Wees goed 
voor elkaar en vol medeleven, vergeeft 
elkaar zoals God u in Christus vergeven 
heeft. Volg dus het voorbeeld van God, 
als kinderen die hij liefheeft en ga de 
weg van de liefde, zoals Christus, die 
ons heeft liefgehad en zich voor ons 
gegeven heeft als offer, als een geurige 
gave voor God.” (Ef. 4:32-5:1).
Als Jezus zelfs zijn leven gegeven heeft 
om ons te kunnen vergeven, wat heb-
ben wij ervoor over om de naaste te 
vergeven?

Literatuur
• Nico van der Voet, Altijd Vergeven? 
Boekencentrum Zoetermeer 2007
Het boek is uitverkocht maar gratis te 
downloaden op de site van de schrijver, 
https://nicovandervoet.nl/boeken
• Ds. A. Schreuder, Vergeven: dat gaat 
zomaar niet, De Banier 2013 (2e druk)
ISBN: 9789033604539
• Dick Baarsen: Altijd Vergeven. Is dat 
wel zo vanzelfsprekend? Te lezen of 
downloaden: http://baarsen.com/tek-
sten/overgeven.html
• Dick Baarsen: Altijd vergeven?! Lezing 
op YouTube, www.youtube.com/
watch?v=pwCnjWNqZmc
• Marja Zwikstra-de Weger, Schuldig en 
toch vrijgesproken! Zonde, schuldbesef 
en vergeving (Gemeenteschets 17), 
Gereformeerde Bijbelstudiebond 2011 
(herziene uitgave)

Ds. T. Groenveld is emeritus-predikant te 
Roodeschool
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Als je met berouw naar 
de Heer komt, zal hij je 
ruimhartig vergeven

Samenvatting 
Jezus wil, nadat hij de discipelen het Onze Vader heeft leren bidden, dat 
wij vergevingsgezind zijn. God is uit op goede relaties. De zonde blok-
keert een goede verhouding tussen ons en God, maar ook tussen ons en 
de naaste. Vergeving betekent dat je met de ander verder wilt. Maar het 
is niet zo dat je zonde door de vingers moet zien. Ook God vergeeft niet 
zomaar. Aan het kruis komen Gods vergevingsgezindheid en rechtvaar-
digheid samen. Vergeving is dat je de zonde geen rol meer laat spelen in 
de onderlinge verhouding. Bij vergeven gaat het erom iemand te redden, 
zoals God niet wil dat een zondaar verloren gaat.



Hoofd Hart Handen

n	 	Wat is zonde/schuld? Wat zou je 
een ander wel/niet kunnen verge-
ven?

n	 	Is vergeven een keus of een op-
dracht?

n	 	Kun je vergeven zonder Jezus te 
kennen? Zie ook Romeinen 12: 2, 
Efeziërs 4: 22.

n	 	Lees Romeinen 12: 7,8. Zou verge-
ving hier tussen moeten staan?

n	 	Vergeeft God ons alleen wanneer 
wij een ander vergeven? 1 Johan-
nes 1: 9. Wat is de rol van de duivel 
hierin? Efeziërs 4: 26,27

n	 	Lees Maleachi 3: 20,21 en Romei-
nen 12: 19. Is het oordeel van God 
rechtvaardig?

n	 	Lees Matteüs 18: 15-18, is hier 
sprake van een grens stellen aan de 
zonde, of aan de vergeving? En vers 
35? Herken jij je Vader hierin?

Voor werkvormen: www.steunpuntbijbelstudie.nl

Opdracht
Bedenkt een stappenplan/draaiboek voor het vergeven van je broer, zus, aan de 
hand van de Bijbel. Verwerk hierin de volgende thema’s: de inhoud, voordelen, 
snelheid, redelijkheid, onvolmaaktheid en de noodzaak van vergeving. En waar 
plaats je tenslotte het; ik heb je lief?

Stelling
n	 	Hoogmoedig vergeven is niet vergeven.
n	 	(worden) vergeven is worden zoals God je geschapen heeft!
n	 	Zonde, liefde, vergeving; een nieuwe drie-eenheid!
n	 	Vergeven is actief, niet passief! (Ex. 23:4)

hoofd hart handen | Jent van Ommen

n	 	Vergeven in de kerk: altijd? Ook als 
het ten koste gaat van jezelf?

n	 	En als het slachtoffer in de kerk 
geen bescherming vindt, wat dan?

n	 	Kan de dader een slachtoffer wor-
den wanneer hij/zij geen vergeving 
krijgt?

n	 	Wat wordt jouw rol als je niet kunt 
vergeven?

n	 	Is je genezing afhankelijk van het 
berouw van een ander?

n	 	Hoe moeilijk is het om je vijand lief 
te hebben als je je naaste niet eens 
kunt vergeven?

n	 	Kun je de zonden/daden van ie-
mand vergeven zonder deze goed  
te keuren?

n	  Benoem vier redenen; wat is verge-
ven niet? Zie Jesaja 5: 20, 2 Samuël 
12: 9-12, Spreuken 28: 13, Prediker 7: 
16,17.

n	 	Benoem vier redenen om toch te 
vergeven. Zie Matteüs 6: 15, Lucas 
23: 24, Hebreeën 12: 14,15 en Johan-
nes 8: 7.

n	 	Jezus gaat een stap verder dan 
vergeven: liefhebben! Matteüs 5: 43-
45. Kan het één zonder het ander? 
Staat deze Nieuwtestamentische 
gedachte niet in schril contrast met 
de Oudtestamentische God van 
bijvoorbeeld de wraakpsalmen?

n	 	Is vergoeding een onderdeel van 
vergeving, verzoening? Numeri 5: 
6,7, Lucas 19: 8,9.

n	 	God werpt de zonden in ‘de diepten 
van de zee’, zie Micha 7: 19. Ga jij 
ook zo om met je naaste? Of ben 
je degene die ze eruit probeert te 
hengelen?
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uItwerkIng | Tonnis Groenveld

Altijd vergeven?

Hoe vaak moet je vergeven? Drie keer, zeven keer? “70 x 7 keer”, zegt Jezus: altijd 
dus! Is dat zo, moet je altijd vergeven? Ook als je dat eigenlijk niet kunt opbrengen? 
Of je wilt het helemaal niet, want je vindt het zo oneerlijk: moet je vergeven, zodat 
de dader (weer) de dans ontspringt? Vanuit de kerk kan sterk aangedrongen worden 
op vergeving - maar is de dader dan veiliger in de kerk dan het slachtoffer die niet 
kan vergeven? Heeft de dader recht op vergeving, is hij slachtoffer als hij geen 
vergeving krijgt? En sta je als degene die niet kan vergeven buiten als zondaar?
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D oor schuld worden verhoudingen 
geblokkeerd. Dat kan de dader 

doen: hij kan vergeving in de weg 
staan door zijn schuld te ontkennen; 
misschien ziet hij die schuld zelfs niet, 
of het interesseert hem niets.
Maar als een ander bij jou in de schuld 
staat kan ook jij de relatie blokkeren. Je 
kunt een muurtje bouwen, waarachter je 
gekwetst terugtrekt, veilig onbereikbaar: 
je wilt of durft niet meer met die ander 
te maken hebben. Of je kunt gebruik 
maken van je macht: je weigert de 
schuldige te vergeven, uit wraak of 
hoogmoed - zo laat je hem goed voelen 
wat hij heeft gedaan!
Maar er kan door wat er gebeurd is ook 
een kloof tussen beiden gekomen zijn, 
en je wilt of kunt niet meer bij elkaar 
komen. Misschien wel omdat je allebei 
afwacht: de schuldige wil of durft zijn 
nek niet uitsteken en om vergeving 
vragen; de ander denkt: hij is schuldig, 
laat hij maar bij mij komen!

Verantwoordelijkheid
Vergeven betekent dat je je eigen 
verantwoordelijkheid op je neemt. Is 
de verhouding met je naaste niet in 
orde? Hoe kun jij voor je deel zorgen 
dat het in orde komt? Misschien heeft 
de ander wel de schuld, of voor 90 % 
schuld. Maar schuif jouw aandeel niet 
af op hem. Zeg niet: nou ja, het ligt aan 
hem, dan had hij maar niet.... Nee, wat 
kun je zelf doen. Het kan best zijn dat 

een bepaalde verhouding niet weer goed 
komt. Maar laat dat niet aan jou liggen.
Neem je verantwoordelijkheid als je 
fout zat. Eerlijk fouten toegeven zonder 
ze af te zwakken valt vaak niet mee; of 
we geven een ander (deels) de schuld. 

Zoals Adam na de zondeval de schuld 
op Eva schoof en eigenlijk ook op God. 
En als je onrecht is aangedaan: kruip 
niet in een slachtofferrol, maar neem 
initiatief.
“Let dus goed op jezelf! Indien je 
broeder zondigt, spreek hem dan ernstig 
toe; en als hij berouw heeft, vergeef 
hem” (Luc. 17:3). 

Nederig
Vaak wordt gezegd dat vergeven 

hoogmoedig is: alsof jij hoger staat of 
beter bent dan de ander. Vergeven kan 
inderdaad hoogmoedig zijn, net als 
niet-vergeven trouwens: als je denkt 
dat je beter bent dan de ander. Maar 
als je weet dat je van genade leeft, dat 
jou zoveel zonden vergeven zijn, dan 
weet je beter. Denk aan de gelijkenis van 
de knecht van de koning, aan wie een 
megaschuld werd kwijtgescholden, maar 
die zijn collega om een relatief kleine 
schuld bij de keel greep (Mat. 25). 
Nederig vergeven - dat betekent vechten 
tegen jezelf. Want je bent geneigd om 
eerst die ander zijn ongelijk nog eens 
flink onder de neus te wrijven. Om hem 
eerst nog eens goed duidelijk te maken 
wat hij jou heeft aangedaan. Om je recht 
te halen.
Maar vergevingsgezindheid betekent: je 
eigen gelijk niet proberen op te leggen 
aan de ander, maar verzoening zoeken.
Natuurlijk, je mag best zeggen hoe erg 
dat was wat die ander gedaan heeft. 
Misschien heeft hij je veel meer pijn 

Soms kun je niet vergeven omdat de ander niet om vergeving vraagt, of de 
ander is uit beeld, of bijvoorbeeld overleden. Wat doe je dan?
Er zijn twee mogelijkheden: je houdt de zonde van de ander vast - maar dan 
zet je verdriet zich vast aan wrok, dan krijg je wraakgedachten.
Of je vergeeft de ander, maar die ander gaat misschien wel vrolijk verder - 
dat voelt oneerlijk.
In de Bijbel wordt een derde weg gewezen, Romeinen 12:19: Neem geen 
wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er 
staat geschreven dat de Heer zegt: ‘Het is aan mij om wraak te nemen, ik zal 
vergelden.’ vers 19.
Je hoeft zelf niet voor recht te zorgen: dat doet God. Volg het voorbeeld van 
Jezus, 1 Petrus 2:23: Hij werd gehoond en hoonde zelf niet, hij leed en dreigde 
niet, hij liet het oordeel over aan hem die rechtvaardig oordeelt.
Dan kun je vergeven in de zin van loslaten, de zonde overgeven aan de 
Rechter.
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gedaan dan hijzelf besefte. Maar doe het 
niet vanuit een wrok.
Bid om wegneming van die wrok, van die 
boze en gekwetste gevoelens. Bid of je 
nederig kunt vergeven: niet hoogmoedig: 
ik zal wel zo goed zijn jou te vergeven; 
en daar mag je wel diep dankbaar voor 
zijn.

Liefde
Vergevingsgezindheid - dat betekent 
naastenliefde: dat je het goede voor 
de naaste zoekt. Dat je de naaste wilt 
vasthouden, ook al heeft hij je door 
onrecht van zich afgestoten. Dat je de 
naaste ook weer opzoekt. Dat je niet 
denkt: ja maar, hij heeft schuld, laat 
hij eerst maar komen. Of: laat hij eerst 
maar om vergeving vragen en inzien wat 
hij verkeerd gedaan heeft. En dan wil ik 
hem (eventueel!) wel vergeven. Stel je 
voor dat God dat ook gezegd had, toen 
wij mensen tegen hem gingen zondigen: 
laat de schuldige eerst maar komen. Dan 
had het er niet best voor ons uitgezien. 
Maar wat deed God? Hij wachtte na 
de zondeval niet af of Adam en Eva 
het zelf weer goed kwamen maken. Hij 
accepteerde de zonde niet, maar tegelijk 
zocht hij Adam weer op. En toen was 
zijn eerste vraag niet: Adam, wat heb je 
gedaan? maar: Adam, mens waar ben je? 
Dat was Gods zoekende liefde. Hij was 
zwaar gekrenkt door zijn kinderen, maar 
hij zocht ze weer op. En Hij beloofde 
verlossing. Hij is uit op herstel van 
relaties. En wij?

Rechtvaardig 
Moet je altijd vergeven? Wel als de 
ander oprecht om vergeving vraagt. Dat 
kan al moeilijk zijn, vooral als het heel 
ingrijpend is wat hij gedaan heeft. Dan 
ben je daar niet zomaar klaar voor. Soms 
moet je eerst een heuvel nemen van 
angst, pijn, verdriet en onzekerheden, 
voordat je aan vergeven toe bent. 

Gun jezelf de tijd! Zie kader.
De zonde overgeven aan de Rechter. Hij 
neemt zonde en onrecht serieus: Jezus 
stierf voor de zonden! Dat maakt je ook 

bescheiden: wij hebben vaak veel met 
anderen te stellen; maar wat heeft God 
niet met ons te stellen; Jezus is voor ons 
gestorven toen wij nog vijanden waren 
(Rom. 5:10)! Vergeven of loslaten kan 
moeilijk zijn: vooral als je lijden bij je 
draagt.
Gun jezelf de tijd. In elk geval het vraagt 
strijd tegen jezelf en tegen het kwaad 
dat de ander doet: zonder strijd geen 
overwinning. Maar het is de moeite 
waard: Laat u niet overwinnen door het 
kwade, maar overwin het kwade door het 
goede (Rom. 12:21). Die overwinning 
geeft de Heer ons (Rom. 16:20). 
Daarvoor moeten we vertrouwen op hem 
en vragen om vergevingsgezindheid als 
vrucht van de Geest.

Ds. T. Groenveld is emeritus-predikant te 
Roodeschool
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Vergeven in de zin 
van loslaten, de 
zonde overgeven 
aan de Rechter.

Samenvatting
Kun je het altijd opbrengen om te vergeven? Een ander kan vergeving in 
de weg staan door schuld te ontkennen. Maar als een ander bij ons in de 
schuld staat kunnen ook wij de relatie blokkeren door niets meer met die 
ander te maken willen of durven hebben. Vergeven betekent dat je je eigen 
verantwoordelijkheid op je neemt. Wat kun je zelf doen? Je zoekt de naaste 
weer op. God wachtte na de zondeval niet af of Adam en Eva het weer goed 
kwamen maken. God zocht hen weer op. Hij was uit op herstel van relaties 
en beloofde verlossing. God zelf zorgt voor recht!



Wat is er vaak een twijfel

Want ik, ik ben onrein

Een kind van U geworden

Hoe kan dat mogelijk zijn

Weer zie ik op mijn zonden

Gedachten zijn verstoord 

Ik kijk te veel naar binnen

In plaats van in Uw Woord

U heeft ze opgetekend

Uw woorden zo hoopvol

Ik wil je helpen, helen 

maken als witte wol

Ik lees dat U niet stierf,

voor goeden maar voor bozen

Dat U aan t kruis hing, ook voor mij

U stierf voor goddelozen

Dank U voor Uw beloften

U zult mij niet beschamen

Want wat U eens gesproken heeft,

is zeker, ja en Amen

Thea den Hoedt  

www.gedichtensite.nl

Ja en Amen



Als je rond je vrijlating omkomt 
in de bureaucratie van de 

samenleving: aan elke vinger een 
formulier, maar je kunt geen adres, 
telefoonnummer, werkgever of 
bankrekening invullen. In haar 
contacten met gevangenen kreeg Ineke 
Baron oog voor dit soort praktische 
problemen. Ex-gedetineerden kunnen 
als ze dat willen nu bij haar terecht. 

Gevangenenpastor
Kerkdiensten in de gevangenis. Wie 
komen daar op af? ‘Sommigen hebben 
van huis iets meegekregen’, vertelt de 
gevangenenpastor. ‘Maar er komen er 

ook voor de koffie of het verzetje. 
De routine van de kerkdienst (en 
ik hoop dat deze niet worden 
wegbezuinigd) is voor gevangenen 
vaak een oase van rust.’ Voor hen 
herkenbare thema’s waarover Ineke in 
de loop van de tijd heeft gepreekt zijn 
onder andere Adam (mens) waar ben 
je? Vraag, zoek en klop, Jij bent van 
onschatbare waarde, Verraden door 
je beste vriend, He’s Alive, Gods plan 
is groter dan onze fouten (Nehemia). 
Tijdens, maar ook na de detentie speelt 
de Alpha-cursus bij het pastoraat een 
grote rol. Het is een goed concept om 
geaccepteerd te worden. 

Cursus SOS
Gevangenenzorg biedt in de Peniten-
tiaire Inrichtingen cursussen aan over 
herstel en Ineke is een van de bege-
leiders van deze zogeheten SOS-cur-
sussen. SOS staat voor: Spreken Over 
Slachtoffer, Schuld en Samenleving. 
Het strafrecht, waarbij het slachtoffer 
een minimale rol speelt, heeft als te-
genhanger het herstelrecht. Dit is geen 
‘echt’ recht, maar een stroming die is 
afgeleid van de manier waarop Maori's 
in Nieuw Zeeland conflicten oplosten. 
Er is iets kapot tussen mensen, er is 
leed veroorzaakt, er zijn anderen bij 
betrokken. De cursus helpt de dader 

Eigen schuld, dikke bult?
Ineke Baron (1957), getrouwd met Tjeerd, woont in Veenhuizen en is moeder van 7 (inmiddels getrouwde) 
kinderen en oma van 16 kleinkinderen. In 2005 begon ze als vrijwilliger bij de kerkdiensten in de gevangenis 
in Veenhuizen. Vanaf 2007 is ze vrijwilliger bij Gevangenenzorg als gespreksgroepsleider in de Penitentiaire 
Inrichting Lelystad bij vormingsgesprekken. Ze begeleidt bij de SOS-cursussen in groepsverband en persoonlijk. 
Ook is ze ‘bezoeker individueel’. Van 2012- 2015 werkt ze als vrijwillige gevangenenpastor, met ondersteuning 
van Stichting Neemias ‘Hart voor gevangenen’, als geestelijke verzorger in de jeugdgevangenis in Veenhuizen. 
Ze is de bedenker van het Herstelproject Tegast in de Luwte. 
Op 10 september 2017 is ze als kerkelijk werker onder gevangenen bevestigd in een dienst in de GKv Haulerwijk.

IntervIew | Riet Steenbergen-Busstra

Kan een periode in de gevangenis dienen om tot inkeer te komen, om te werken 
aan vergeving en herstel? Zodat je als een ander mens de confrontatie met de 
samenleving aan kunt gaan. Kerkdiensten, cursussen, bezoekjes, gesprekken. 
Allemaal onmisbaar, maar wat heb je eraan als je op je verlofdag niet weet waar 
je naar toe moet en wat je moet doen? Als je ouders, je partner of je kinderen je 
na je detentie niet thuis willen of kunnen hebben. Als ze bang voor je zijn, niet 
weten hoe met je om te gaan? 
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niet te blijven hangen in negeren en 
uitvluchten, maar leert verantwoording 
te nemen, te bekennen en te erkennen, 
na te denken over berouw en spijt, het 
goed willen maken en te veranderen. 
Tijdens sommige cursussen worden 
ook slachtoffers uitgenodigd om te 
vertellen wat hun is overkomen en 
welke impact dat heeft gehad. Daders 
van een delict en slachtoffer(s) - niet 
van hetzelfde delict - kunnen met el-
kaar in gesprek gaan. Zo kan er inzicht 
en vergevingsgezindheid ontstaan om 
de eigen zaak af te sluiten.

Bezoeker individueel
Waar moet je over praten met (ex-)
gevangenen? Net doen of het een 
volstrekt normale situatie is? Op je 
hoede blijven? Vrijuit babbelen? ‘Het 
beste is hen gewoon open tegemoet 
te treden en je af te vragen: wat is hier 
nodig? En vertrouwen winnen. Als 
gevangenen dingen vertellen, dan is 
dat prima. Maar doen ze dat niet, dan 
is het ook goed. Momenteel hebben 
we iemand in huis, waarvan ik lange 
tijd niet heb geweten waarvoor hij 

gezeten heeft.’ Ineke bezoekt ook 
gedetineerden thuis en/of bij hun 
familie. Het doel is altijd: luisteren, 
naast iemand staan zodat er misschien 
herstel in een relatie kan komen met 
kansen op harmonieus samenleven.

Stichting Neemias 
De christelijke stichting Neemias is 
opgericht ter ondersteuning van het 
werk dat Ineke doet. Heel nadrukkelijk 
zegt ze er in een adem achteraan: 
Stichting Neemias ‘Hart voor 
gevangenen’. Want dat moet je hebben 
als je je voor dit werk wilt inzetten. 

Omzien naar (ex-)gevangenen die 
tijdens hun weekendverlof of na hun 
detentie niet weten hoe zij verder 
moeten. Waarom? Omdat elk mens 
in welke situatie hij ook terecht komt, 
een schepsel van God is en blijft. 

Er werd een begin gemaakt met 
herstelweekenden: een weekend met 
of zonder partner doorbrengen in 
een positief gezelschap. Samen met 
de deelnemer bekijkt een team van 
vrijwilligers wat de ex-gedetineerde zelf 
wil en wat kan, op basis van de eigen-
kracht-formule. ‘Dit viel mij best zwaar, 
want we huurden voor zo’n weekend 
een huisje en iedereen, ook ik, was 
daar te gast. Nu kan het hier, als 
onderdeel van het gewone gezinsleven 
in Veenhuizen. Hier kunnen we 
mensen ontvangen, samen koken en 
aan de grote tafel eten.’ Als Ineke mij 
dat vertelt glimmen haar ogen; gasten 
ontvangen en met hen eten is haar 
hobby! 
Het werk bij Neemias is niet alleen 
ten behoeve van de gevangenen. ‘Ik 
geef ook lezingen en workshops op 
scholen, bij catechisatiegroepen en op 
gemeenteavonden om over mijn werk 
te vertellen. 

In de Luwte
Ineke en Tjeerd genieten van het 
werken en wonen in dit grote huis, 
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ook al moet er nog veel aan gebeuren. 
‘Op de foto lijkt het prachtig maar het 
is erg verwaarloosd. In dat opzicht 
is dit huis precies als ons project, 
het gaat over herstel. Het huis, 
gebouwd in 1909, was bedoeld als 
domineeswoning en kreeg toen de 
naam ‘Geestkracht’. Heel bijzonder 
dat wij uitgerekend hier in dit huis 
van Rijksvastgoed op de bovenetages 
wonen en beneden kunnen werken. 
Als er geld is pakken we weer een 
ruimte aan. Tjeerd is timmerman en 
we doen alles zelf en gebruiken zo veel 
mogelijk 2e hands spullen.’ Tijdens de 
rondleiding weet Ineke van elk stuk de 
herkomst en vaak ook nog een mooi 
verhaal te vertellen. ‘Het werkt helend 
als de gasten in een harmonieuze 
omgeving kunnen zijn. Veel van hen 
kennen alleen gebroken gezinnen, 
relaties die stuk gaan, disharmonie. 
Laatst zei onze tijdelijke huisgenoot: 
“Ineke, wat bijzonder dat Tjeerd en jij 
al zo lang bij elkaar zijn en dat jullie 
het zo fijn hebben.” Kijk, dat valt op. 
Dat is genade van God en dat willen 
zij ook.’

Project ‘In de Luwte’
Sinds 1 november 2017 wonen Ineke 
en Tjeerd Baron in dit monumentale 
pand en hebben er hard gewerkt om in 
april 2018 van start te kunnen gaan met 
het herstelproject: ‘EVEN OP ADEM 
KOMEN’, voor mensen die in detentie 
hebben gezeten. Het biedt begeleiding 
bij het herstel van hun relaties. 
Vanuit zijn/haar resocialisatietraject 
kunnen (ex)gedetineerden helpen dit huis op vrijwilligersbasis op te 
knappen. Bij elk onderdeel dat opgeknapt wordt zal een bordje komen met 
de naam van de ‘restaureerder’ waardoor het een huis met ‘stempels’ zal 
gaan worden.
Het project ‘Tegast in de Luwte’ bestaat uit verschillende onderdelen:
Het is een gratis gasthuis voor mensen die met detentie te maken hebben 
gehad.
Het gastverblijf is beschikbaar voor een kort verblijf.
• Een overnachting in het kader van ‘Even op adem komen’.
• Een weekend in het kader van de ‘Herstelweekenden’.
• Een weekend in het kader van een ‘Verlofweekend’ van een gedetineerde
• Een logeer/vakantieweek of weekend.
• Als klus- en restauratiehuis voor (ex) gedetineerden
Dit wordt per persoon en per situatie bekeken.
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Schuldig en toch vrijgesproken! 

De schets Schuldig en toch vrijgesproken! is geschre-
ven door Marja Zwikstra-de Weger en is uitgekomen 
in juni 2011. De schets voor jongeren van 12-16 jaar 
zet deze doelgroep op een praktische manier aan 
het werk met de betekenis van zonde en vergeving. 
Dit wordt daarna uitgewerkt aan de hand van Psalm 
130. We moeten ook zelf (leren) vergeven. Kunnen 
we dat altijd? In de schets voor jongeren 16+ komen 
verschillende woorden voor het begrip ‘zonde’ aan 
de orde. Ze zijn bijvoorbeeld in Psalm 32 te herken-
nen. Waarom-vragen over het kwaad worden gesteld. 

In Efeziërs 2 is genade een belangrijk woord. We zijn 
tegelijk rechtvaardig én zondaar, en in dit leven zul-
len we nooit boven de zonde uitkomen.
Is het werkelijk zo dat we van nature God en onze 
naaste haten, dat we niet in staat zijn tot enig 
goed, maar geneigd tot alle kwaad? De schets voor 
volwassenen begint daarmee en gaat over in het 
‘in zonde ontvangen en geboren zijn’. Psalm 51 en 
Romeinen 5 staan hierbij centraal. Vraagt God het 
altijd van ons dat we ook elkaar vergeven? Komt God 
bij het laatste oordeel terug op zonden?
Een uitstekende schets, die ertoe kan bijdragen dat 
we steeds meer ontdekken wie Christus voor ons is!

weetje



D it doosje is samengesteld door 
Ernst Jansz, die we kennen van 

onder meer Doe Maar. In een interview 
met het radioprogramma 3voor12 
van de VPRO, liet de 'archivaris' een 
aantal jaren geleden onder meer het 
volgende optekenen: “Ik wil het graag 
netjes in de kast hebben staan. Toen 
ik de verzamelbox van CCC -zoals de 
band ook wel wordt genoemd- maakte, 
kon ik eindelijk alle tweesporenbanden 
laten digitaliseren. Dat vind ik prettig.”  

Dat ordenen doet hij ook met het 
oog op het nageslacht. “Ook daarom 
schrijf ik boeken, zodat mijn kinderen 
maar een greep in de kast hoeven 
te doen als ze willen weten wie 
hun vader of grootvader was.” Het 
is de wetenschapper die aan het 
woord is. Jansz studeerde Biologie 
en Scheikunde aan de Universiteit 

van Amsterdam, en met een 8 
gemiddeld zou hem 10 december 
1969 het kandidaatsexamen worden 
afgenomen. Dat examen heeft nooit 
plaatsgevonden, want een maand 
eerder vertrok hij met een busje vanuit 
Amsterdam naar Neerkant, een dorpje 
op de grens van Noord-Brabant en 
Limburg.

In een boerderij vormde Jansz een 
commune met zijn vrienden van 
CCC Inc., waarvan de letters Capital 
Canal City Folk & Blues Incorporated 
betekenen. Folk en blues speelden ze 
in de beginjaren, tegenwoordig is het 
een muziekvorm dat we americana 
noemen. Het is een mengelmoes 
van authentieke country, folk, blues 
en gospel. Wie naar de box van CCC 
luistert, hoort en herkent dan ook veel 
dwarsverbanden. Nummers uit het 
oeuvre van talloze andere artiesten 
en bands passeren de revue. Het is 
dan ook grasduinen door de veelal 
Amerikaanse geschiedenis.

CCC ging in 1974 min of meer officieel 
uiteen. De bandleden vlogen uit, terug 

naar Amsterdam. Alleen Jansz woont 
nog steeds in die boerderij in Neerkant. 
Na '74 volgden jaarlijkse reünies, die 
door het succes van Doe Maar begin 
jaren 80 tot een absoluut minimum 
werden teruggebracht. 

De keren dat de heren als CCC 
elkaar ontmoetten, waren al dan niet 
spontane verrassingen. Tot 2007, toen 
de muzikanten besloten om weer korte 
tournees te gaan doen. Een goede 
gelegenheid om het opgenomen 
materiaal opnieuw uit te brengen. 
Deels natuurlijk ook om er aan te 
verdienen, want muzikanten zijn ook 
zelfstandig ondernemers. Maar voor 
een net zo'n groot gedeelte komt de 
muziek op de markt als een ordening, 
een overzicht van wat is gedaan, met 
een mooi boekje, met alle namen en 
data genoteerd. Om zo weer verder 
te grijpen naar die andere muziek. 
Om te ervaren dat muziek je even kan 
optillen, om te weten dat je je voegt 
in een lange rij van mensen die je zijn 
voorgegaan. Voorgegaan in leven, met 
hun menselijke emoties. Dan is een 
halve eeuw maar een korte periode.

CCC Inc.

Met luIde troM(p) | Frits Tromp

In 2017 vierde de Nederlandse band CCC Inc. 
haar vijftigste verjaardag. Deze verjaardag 
werd gevierd met de heruitgave van de box, 
die tien jaar eerder verscheen ter ere van 
het veertigste jubileum. Het is een box met 
alle (gedigitaliseerde) albums van de band, 
aangevuld met curiosa en filmbeelden.
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Een bekend voorbeeld van 
menselijke emotie is de woede 

van Bogerman, die zich als voorzitter 
niet meer kon beheersen toen hij 
tegen de remonstranten bulderde dat 
ze de vergadering moesten verlaten. 
Zelfs een geharnast polemicus als 
de Amsterdamse predikant Trigland 
noteerde jaren later: “’t Welck 
ghelijck ick met een schrick ende 
ontsettinghe mijns gemoets ghehoort 
ende gesien heb, alsoo noch met 
een ontstellinge gedencke”. Hoewel 
dat wegsturen professioneler had 
gekund, is het voor velen duidelijk 
hoe getergd de voorzitter was 
door de vertragingstactiek van de 
remonstranten. Ze draalden met 
antwoorden geven en vroegen 
zich publiekelijk af waarom ze dat 
eigenlijk moesten doen. En als er een 
inhoudelijke reactie kwam, waren het 
antwoorden op niet gestelde vragen. 
Of ze kwamen met een verklaring 

van wat ze allemaal niet geloofden. 
Wanneer gevraagd persoonlijk met een 
antwoord te komen, dan kwam er een 
gezamenlijk antwoord, enzovoorts. 

Tevergeefs hebben de remonstranten 
getracht zaken aan de orde te stellen, 
waarvan ze wisten dat de synodeleden 
daarover onderling verschillend 
dachten. Maar daartoe heeft de synode 
zich niet laten verleiden. Er waren 
inderdaad nuanceverschillen, maar 
in de grond van de zaak waarover het 
ging, vormde de synode een gesloten 

front tegenover de remonstranten. 
Bij de predikanten, de professoren, 
de buitenlandse theologen en vooral 
ook de hoge heren van de politiek (die 
op de synode een stevige vinger in de 
pap hadden) was het geduld met de 
remonstranten helemaal op. Daarom 
was besloten om ze niet langer te 
horen, maar om de remonstranten 
te beoordelen op grond van hun 
publicaties. 

Daarbij stond de verkiezing van 
eeuwigheid in Christus centraal. 
Want er speelde meer onder de 
remonstranten. Balcanquel noteerde 
dat hij het onbegrijpelijk vindt, dan 
mannen die zo vaak geroepen hadden 
dat ze zoveel fouten in de confessie 
ontdekt hebben, nu met zo weinig 
inhoudelijke bezwaren komen. De 
Leidse predikant Hommius (scriba van 
de synode) beweerde in één van zijn 
publicaties aan dat de remonstranten 

“Ik verwonder mij zeer dat de provincie Utrecht, waar de remonstranten zo 
sterk vertegenwoordigd zijn, geen wijzere mannen kon vinden om hun zaak 
te behartigen,” verzuchtte de Schot Balcanqual. Als adviseur van de Engelse 
koning had hij zitting op de synode van Dordrecht 1618/1619. Het getreuzel van 
de remonstrantsgezinde Utrechtse afgevaardigden irriteerde hem. Deze keer 
willen wij enkele persoonlijk getinte opmerkingen voor het voetlicht halen van 
oog- en oorgetuigen.

Theologen zijn 
net mensen
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Buiten Christus' 
genade valt niet tot 
een compromis te 
onderhandelen



in hun publicaties slechts vijf artikelen 
van de Nederlandse Geloofsbelijdenis 
ongeschonden hadden. Klaarblijkelijk 
kun je niet een ‘onderdeel’ van het 
gereformeerd belijden bestrijden, 
zonder dat daarmee ook andere 
geloofszekerheden worden aangetast. 
Gomarus (in 1618 hoogleraar te 
Groningen) vergeleek het onderwijs 
uit de Schrift met een ketting: als je 
één schakel doorknipt, is de ketting 
waardeloos. Professor Schilder zou het 
eeuwen later zo formuleren, dat “het 
kleed der waarheid uit één stuk geweven 
is”. Als je daar het mes ergens in zet, 
rafelt uiteindelijk de hele stof.  

Wij gaan weer terug naar Dordrecht 
1619. Op de synode was Episcopius de 
woordvoerder van de remonstranten. 
Bij zijn benoeming tot hoogleraar 
(Universiteit Leiden) was hij al 
omstreden. En dat werd alleen maar 
erger op de synode. Volgens de Duitse 

theoloog Crocius beheerst Episcopius 
de kunst om bijna evenveel dwalingen 
te ventileren, als woorden te gebruiken. 
Nadat de remonstranten uit de 
vergadering waren verwijderd, kon 
de synode inhoudelijk debatteren en 
daarbij bleken er inderdaad verschillen 
van overtuiging te bestaan. Een 
theologisch debat kon er in die tijd 
stevig aan toe gaan. Een geïrriteerde 
Gomarus wierp de Duitse theoloog 
Martinius symbolisch zijn handschoen 
toe, om met hem te debatteren over 
dat Christus het fundament van de 
verkiezing is. Hoewel er natuurlijk 
niet echt gevochten is, kwam niet 
iedereen zonder kleerscheuren uit de 
vergadering. Toen Thysius (hoogleraar 
te Harderwijk) eens opstond om 
zijn Duitse collega te verdedigen, 
trokken Gomarus en Lubbertus (uit 
Franeker) hem hardhandig terug op 
de bank, waarbij zijn mantel scheurde. 
“Sommige zaken op de synode zijn 

goddelijk, sommige menselijk en 
sommige duivels,” verklaarde Martinius 
een keer buiten de vergadering. 
Voor moderne mensen (ook christenen) 
is het misschien onbegrijpelijke 
kerkelijke haarkloverij, waarover 
men zich zo druk maakte. Maar 
voor theologen in het begin van de 
zeventiende eeuw ging het om zaken 
van leven en dood. Want buiten de 
genade door Christus alleen, zoals de 
gereformeerde kerken dat belijden en in 
Dordt handhaafden, viel er theologisch 
niets te onderhandelen om tot een 
compromis te komen. 

Huib Noordzij is auteur van o.a. 
Handboek van de Reformatie en woont in 
Barneveld
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verBeeldIng verwoord | Ida Slump-Schoonhoven

De zeven hoofdzonden,1505-1510, olie op paneel, Museo del Prado, Madrid 

(bron: wikimedia.org)
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God ziet ons – in Christus
 

In Psalm 51 lezen we hoe David zijn zonden belijdt. Uit de 
hele psalm blijkt dat hij beseft hoe groot zijn schuld is. Hij 

smeekt om vergeving én hij bidt of God zijn hart en zijn geest 
wil zuiveren en vernieuwen. Hij doet dit nadat de profeet 
Nathan hem de ogen opende voor wat hij had gedaan. Hoe 
moeilijk is het ook voor ons vaak om te beseffen hoe we 
eraan toe zijn, of, zoals de Catechismus zegt, hoe groot onze 
zonden en ellende zijn! 

Er is in de kerk altijd veel nagedacht over de zondige aard van 
de mens. In de zesde eeuw stelde Paus Gregorius I een lijst 
op van zeven 'hoofdzonden', slechte neigingen waaruit alle 
zonden zouden voortkomen. Het kunstwerk hiernaast sluit 
bij die gedachte aan. De zeven tafereeltjes in de grote cirkel 
laten het leven van alledag zien. Onderaan zien we hoe woede 
leidt tot een heftige ruzie, vervolgens zien we – tegen de klok 
in – een vrouw die zichzelf bewondert in een spiegel die door 
een duiveltje wordt vastgehouden (ijdelheid), twee flirtende 
stelletjes (wellust), een man die zit te dutten in plaats van te 
bidden (luiheid), een slemppartij (gulzigheid), een rechter die 
steekpenningen aanneemt (hebzucht), en een echtpaar dat 
aast op de valk van iemand anders (jaloezie).
De voorstellingen zijn bedoeld als waarschuwing. Ze zijn 
gegroepeerd rond een alziend oog, met de woorden “Pas 
op, pas op, God ziet.” Op de banderoles bovenaan en 
onderaan staat de aanklacht die God Mozes liet zingen in 
zijn afscheidslied (Deut. 32): “Want zij zijn een volk dat 
door raadgevingen verloren gaat, er is geen inzicht bij hen. 
Waren zij maar wijs, dan zouden zij dit opmerken. Zij zouden 
op hun einde letten.” En: “Ik zal mijn aangezicht voor hen 
verbergen; ik zal zien wat hun einde is.” Mensen vergeten 
vaak om te denken aan wat komen gaat!

Daarom worden in de hoekmedaillons de vier dingen 
getoond die aan het einde van het mensenleven staan. Eerst 
komt de dood. Een stervende kijkt naar de gekruisigde Jezus, 
maar de duivel zit nog aan zijn hoofdeinde. Dan komt het 
oordeel. De doden staan op uit hun graf. Sommigen strekken 

de handen hoopvol uit naar Christus, anderen zijn wanhopig. 
En tenslotte rest er voor ieder mens één bestemming: óf de 
hel, waar elke zondaar zijn eigen straf krijgt, óf de hemel, hier 
voorgesteld als een gotisch gebouw waar Petrus de heiligen 
ontvangt en waar Christus op de troon zit.

In het kunstwerk wordt uiteindelijk alle aandacht naar de 
binnenste cirkel getrokken. De opgestane Christus, de Man 
van Smarten, toont zijn wonden. Als we onze zondige aard 
beseffen en nadenken over ons einde, mogen we naar Hem 
kijken en vergeving verwachten. Want Hij werd om onze 
zonden doorboord en om onze wandaden gebroken (Jes. 
53:5). God ziet ons in Christus.

Ida Slump-Schoonhoven

Het grote paneel met De zeven hoofdzonden is lang 
toegeschreven aan Jheronimus Bosch, maar inmiddels 
menen de meeste deskundigen om technische en 
stilistische redenen dat het niet van zijn hand kan zijn. 
Het was eigendom van koning Filips II die het een plek 
gaf in zijn privévertrekken in het Escorial, het geweldige 
paleis-abdijcomplex dat hij had laten bouwen. Daar 
wilde hij bidden voor zijn eeuwige rust. Misschien heeft 
dit paneel veel voor hem betekend.

Detail: Christus als Man van smarten

(bron: wikimedia.org)
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B ij God is vergeving, zelfs 
verzoening. In verzoening zit 

het woord ‘zoen’. Daar onthoud ik 
het aan. Het is echt weer góed 
tussen de HEER en mij. Door het 
bloed van Jezus Christus. En de kleur 
is rood. Als de kleur rood valt in het 
Oude Testament is het opletten. 
Had het rode koord dat Rachab uit 
het raam hangt ook groen kunnen 
zijn? 
Het is zelfs scharlakenrood, zegt het 
Hebreeuws. Een kleur die gewonnen 
wordt uit een diertje. Een onooglijk 
diertje. Een worm. Volgens het 
woordenboek gaat het om Coccus 
Ilicis (Lat.). 

Een bijzonder beestje, want het zit 
opgerold aan een tak, en het lijkt een 
bes. Slechts één keer in haar leven kan 
ze jongen krijgen. En dat kost haar 
het leven. Ze legt eitjes, beschermt 
die met haar eigen lichaam. Zelfs zo 

De scharlaken-
koord-worm

vergaand dat de larven haar opeten. 
Vlak voordat ze sterft scheidt ze een 
helderrode kleurstof af. Na drie dagen 
verdwijnt de kleur en wordt het wollig 
wit. De kleurstof wordt gewonnen 
om textiel mee te kleuren. Zoals in de 
tabernakel. 
Al zijn je zonden als scharlaken, ze 
worden wit als sneeuw; al zijn ze rood 
als purper, ze worden wit als wol’ 
(Jes.1: 18). 

Gezien de leefwijze 
van deze worm vallen 
er meer parallellen 
te trekken met de 
verzoening door 
Christus’ bloed. Lijkt het 
wat vergezocht? Totdat 
je de worm in Psalm 22 
wat beter bekijkt. Vers 
7 'ik ben een worm en 
geen man'. Een psalm 
die op zoveel manieren 
over onze Verlosser 
gaat. ‘Ik ben een worm 
en geen man’, geeft zijn 
diepe lijden aan. Het 
Hebreeuwse woord voor 
worm, je raadt het al, 

gaat over... Coccus Ilicis. Niet vreemd 
dat Rachab’s touw deze kleur heeft. 
Wij zien het nog steeds als wij het 
avondmaal vieren. Tot een volkomen 
verzoening van al mijn zonden. En die 
van jou.

Ds. J. Holtland is predikant te 
Veenendaal-Oost

En ze (Rachab) 
bond het rode koord 
aan het venster
(Jozua 2: 21)

al wat adeMt | Jacko Holtland 

Een beker koffie voor Samuël. Of beter een bakkie troost, zoals 
we een kop koffie wel eens noemen. Nee, Samuël dronk geen 
koffie voor zover we weten. Toch geeft God hem een mok 
troost mee. Samuël is verdrietig. Teleurgesteld omdat Saul teleurstelt. Saul stelt 
als koning God teleur. ‘Stel op mensen geen vertrouwen.’ Saul is niet de enige. 
Gód zou getroost moeten worden! 
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Een volkomen 
verzoening



Tonnis Groenveld, Ida Nijman-Stegeman, Charlotte Scholtens-de Vries en Toos Slot-van der Woerd

Vergeven
Vergeven: dat gaat zomaar niet. Een mooie titel voor 
een mooi uitgegeven boekje. Vergeving gaat zomaar 
niet - dat heeft een dubbele bodem: vergeving is niet 
vanzelfsprekend: laten we er niet te gemakkelijk over 
denken dat God vergeeft, en ook: het kan voor ons 
moeilijk zijn om anderen te vergeven. En die beide 
aspecten worden in het boek behandeld.

Het is opgebouwd uit drie delen: 
schuld en vergeving tussen God 

en mens, de relatie tussen Gods verge-
ving en onze vergeving, en schuld en 
vergeving in de praktijk.
Elk deel wordt voorafgegaan door een 
leeswijzer, een samenvatting van wat in 
de hoofdstukken komen gaat. Ook elk 
hoofdstuk begint met een samenvat-
ting. Heel overzichtelijk.

Tale Kanaäns
De schrijver, dominee A. Schreuder, 
is predikant bij de Gereformeerde Ge-
meenten, en dat is aan het taalgebruik 
te merken. Wie het boek leest moet niet 
bang zijn voor tale Kanaäns. Om een 
voorbeeld te noemen: “Ook al mag een 
mens weten dat zijn schuld vergeven 
is in een weg van totale afsnijding van 
al het zijne en ook al mag hij weten 
van de toepassing van het bloed van 
Christus aan zijn ziel, dan nog blijft 
deze bede [om vergeving, T.G.] nodig 
vanwege het dagelijks aankleven van de 
zonde.” (blz. 54). De schrijver citeert 
(natuurlijk) uit de Staten Vertaling, 
maar ook uit de Heidelbergse Catechis-
mus en het doops- en het avondmaals-

formulier in de taal die ouderen ons 
nog kennen uit de tijd voordat de GKv 
in de jaren 70 overschakelde op een 
versie met moderner taalgebruik. 
Wel is het zo dat, hoe verder je komt in 
het boek, des te meer het taalgebruik 
dichter bij vandaag komt te staan, 
vooral het derde deel (over vergeving in 
de praktijk). 

Praktijk
De praktijk begint niet pas in het derde 
deel; in het tweede deel spreekt de 
schrijver over bestraffen/aanspreken 
op zonde en vergeven, vanuit Matteüs 
18. Mooi is wat hij schrijft over zacht-
moedigheid: 'Zacht' betekent met en 
uit liefde, en 'moedig' betekent dat we 
onszelf ervoor over hebben. Je durft het 
aan de ander aan te spreken zeggen 
wat hij verkeerd gedaan heeft. Je wilt de 
ander daarmee winnen, niet afstoten.
In het derde deel voel je het pasto-
rale hart van de schrijver kloppen, als 

hij schrijft over moeiten van men-
sen rondom schuld en vergeving; 
het verschil tussen schuldgevoel en 
werkelijke schuld; depressiviteit die je 
schuldgevoel kan bezorgen, waarbij 
gepleit wordt voor samenwerking van 
pastoraat en hulpverlening; en ook 
het verschijnsel 'smartengeld': zonder 
erkenning van schuld is het een soort 
afkoopsom. Dat past in een materialis-
tische samenleving maar het is beter te 
streven naar herstel van verhoudingen. 
Verder o.a.: als uitpraten niet mogelijk 
is, is er toch vergeving mogelijk: “Ver-
geven in de echte betekenis is immers 
loslaten en aan de Heere overgeven.” (blz 
122). In dit leven komt het niet altijd 
tot verzoening tussen mensen, maar 
als je het wonder van Gods vergevende 
genade kent maakt dat je vergevingsge-
zind.(TG)

ds. A. Schreuder, Vergeven: dat gaat zomaar niet, De Banier 2015, ISBN 978 
90 336 04539, 124 pag. € 15,95

Boeken
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Het napalmmeisje Vergeving
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Kim Phuc Phan Thi, Het napalmmeisje, Haar leven van 
vuur naar vrede, 2017, Boekencentrum, Utrecht, 
ISBN 978 90 239 5227 5, 275 pag. € 19,95

John MacArthur heeft een serie geschreven met als 
titel De waarheid over. Hij is voorganger van de Grace 

Community Church in Amerika en heeft een mediakanaal 
getiteld Grace to You. Alle slechtheid van de mens 
wat vroeger zonde werd genoemd krijgt nu de naam 
ziekte volgens de auteur. Eetstoornis en gokverslaving 
zijn gevolgen van de zonde. Ouders die kinderen niet 
straffen maar op zoek gaan naar therapie. Een goudmijn. 
Levenslang jezelf als patiënt zien, therapieën volgen in 
plaats van je heil bij Christus zoeken. 
Als we ons meer bewust zouden zijn van het feit dat we 
onze zonden moeten erkennen en belijden dan stralen 
we meer liefde uit. Zoals God het heeft bedoeld; een 
christen moet een liefdevol mens zijn, niet verbitterd of 
schreeuwerig maar vriendelijk en vergevingsgezind. Door 
het boek ga je nadenken over je karakter en je relaties: 
ben ik verbitterd of spreek ik 
kwaad?
Citaat: “Het ene kenmerk van 
elke stap in het verval van de 
mensheid onder Gods toorn 
is de verharding en de afbraak 
van het geweten.” Geef je 
zonde toe en vraag om genade 
en kracht. Het is enthousiast, 
Amerikaans, geschreven, vol 
vuur en vaart. Laten wij vol 
vuur en vaart zijn om goed 
met elkaar om te gaan. Een 
christen zonder liefde die niet 
ook vergevingsgezind is bestaat 
niet. “Dan ben je geen christen,” zegt Mac Arthur. Daar 
kunnen we het mee eens zijn. Vergeven en vergeven 
worden pas dan kunnen we op een positieve manier met 
elkaar omgaan. Een inspirerend boekje.(INS)

Vorig jaar verscheen dit bijzondere boek. En hoewel 
het niet gebruikelijk is dat we recensies schrijven 

over romans, vonden we dit in het kader van het 
onderwerp “vergeving” mooi, om hier ook in Wegwijs 
aandacht aan te besteden. 

Het napalmmeisje, je kent wellicht de foto van de kaft 
wel uit de krant. Het meisje wordt in de Vietnamoorlog 

bedolven onder napalm 
(soort benzine) door 
een bombardement, 
waardoor zij voor een 
groot deel verbrandt. In 
dit boek vertelt zij haar 
levensverhaal. Het is 
indrukwekkend te lezen 
hoe zij overleefde. In het 
boek word je niet alleen 
meegenomen in hoe haar 
leven er uit zag, maar ook 
haar emoties zijn voelbaar. 

In de verwerking van dit drama, dat haar leven van het 
ene op het andere moment veranderde, gaat het om 
wanhoop, angst, verdriet en de vraag wat voor zin een 
oorlog heeft. Ook de rollen die anderen in haar leven 
spelen zijn bijzonder. Het gebed, haar standvastig 
vertrouwen op God, haar zoeken naar vrede, het 
is leerzaam om te lezen. In alle dingen die haar 
overkomen ziet ze de leiding van God. De makkelijke 
manier van lezen, de noten, foto’s, landkaart, mooie 
indeling en het bijzondere kaft maken het tot een 
compleet boek.(TS) 

John MacArthur, De Waarheid over vergeving, 2013, 
Het Zoeklicht, Doorn, ISBN 9789064511806, 
110 pag. € 9,95



Tja, daar sta je dan in de boekwinkel. Je wilt graag weer 
een dagboekje dat je stimuleert om dagelijks de bijbel 

te lezen. Soms kies je bewust voor een boekje wat past bij je 
interesse of voor de eigen stille tijd, maar vaak ook een dag-
boek wat in het gezin (of samen) na de maaltijd gelezen kan 
worden. Voor de prijs hoef je het niet te laten. Er zijn heel veel 
dagboeken op de markt voor een hele redelijke prijs. 

De kracht voor elke dag 2019 van de Vuurbaak is een ver-
trouwde (GKv)uitgave die ook voor komend jaar ongetwij-
feld in veel huishoudens goede dienst zal bewijzen. Dit jaar 
werkten weer 12 verschillende schrijvers aan een dagboek 
met afwisselende onderwerpen en gedegen uitleg waar je in 
het dagelijks leven wat mee kunt. Iedere bijdrage bestaat uit 
een bijbelgedeelte om te lezen, een uitgeschreven kerntekst 
en een meditatie. Daarbij wordt een psalm, gezang of lied op-
gegeven om te zingen. Op sommige dagen wordt een vraag 
gesteld om over na te denken en te bespreken, of er wordt 
een gebedspunt aangereikt.

Immanuël dagboek biedt dagoverdenkingen over een kort 
bijbelgedeelte met suggestie voor een lied en daarnaast de 
tijden van de zonsop- en zonsondergang. Op de zondagen 
komen de Psalmen aan bod en op de andere dagen ook over-
denkingen over onverwachte bijbelpassages. De foto’s van 
kerkgebouwen vervreemden mij, maar misschien past dat 
in de hervormde (bonds)traditie waaruit dit dagboek komt. 
Mooi vormgegeven, fijne grote letter.

Lichtstralen uit het Woord geeft naast een centrale tekst twee 
bijbelgedeelten aan om te lezen. Elke dag een tekst uit het 
Nieuwe en het Oude Testament. Daarnaast een fragment op 
de linkerpagina uit een boek ter opbouw, of dat tot nadenken 
stemt. Het is mij alleen niet altijd duidelijk in welk verband 
dit staat met de dagtekst. Kleine dikke pocket. 

Fillipus is een dagboek uit de gereformeerde traditie van de 
PKN. Korte en bondige teksten bij het Schriftgedeelte van 
niet meer dan 2 tot 10 verzen. Voor gezinnen of mensen met 
weinig tijd is dit een goede aanschaf. Pocket, fijn lettertype en 
liedsuggestie.(CSV) 
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Kracht voor elke dag, Vuurbaak, ISBN 9789055605439, 
Groot formaat, 384 pag. € 14,90
ISBN 978 90 5560 542 2, standaard formaat, € 10,90

Immanuël Dagoverdenkingen, Jongbloed Boeken, 
ISBN 9789085203100, 400 pag. € 6,95

Lichtstralen uit het Woord, Jongbloed Boeken, 
ISBN 9789085203124, 768 pag. € 9,95 

Filippus, Jongbloed Boeken, ISBN 9789076890494, 
400 pag. € 6,95

Een boek waar dit symbool bij staat is geschikt 
voor persoonlijke studie

Een boek waar dit symbool bij staat is geschikt 
voor gespreksgroep, bijbelstudiekring etc.

Een Bijbels dagboek voor 2019
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In zIcht | Frits Tromp 
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Sprookjes
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Het afgelopen jaar zijn twee markante theologen overleden. Eind januari stierf 
dominee Nico ter Linden, die als schrijver naam maakte met zijn zesdelige 
boekenserie Het Verhaal Gaat…, waarin hij de Bijbel opnieuw vertelt. In de 
zomer stierf ook Klaas Hendrikse uit Middelburg, die in 2007 landelijk bekend 
werd door zijn boek Geloven in een God die niet bestaat. Hendrikse was 'de 
atheïstische dominee' van Middelburg en Zierikzee. 

Beide predikanten hanteerden 
de leus: 'Het is wel waar, maar 

het is niet echt gebeurd'. “Wat we 
theologisch al ruim een eeuw weten, 
komt nog steeds niet, of gebrekkig, 
op de kansels door,” aldus wijlen 
Ter Linden. Of dat inderdaad zo 
is, betwijfel ik dan weer op mijn 
beurt. Maar het is geen stijl om 
een polemiek te starten met wie 
inmiddels niet meer onder ons is.

Het is wel waar, maar het is niet echt 
gebeurd. De Bijbel als sprookje. Geen 
historisch overzicht of een kroniek 
van vroeger dagen. Abraham heeft 
nooit bestaan, maar is een verhaal 
over roeping. Mozes bij de brandende 
braamstruik – dat verhaal heeft 
nooit daadwerkelijk plaatsgevonden, 
maar dient ter inspiratie om het 
vuur in onszelf brandende te 
houden. De derde dag, zoals bij 
Jezus' opstanding, dat is de Bijbelse 
aanduiding van het moment 'dat het 
ertoe doet'. Trouwens, die opstanding 
van de mensenzoon moet je figuurlijk 
zien: dood ben ik pas, als jij mij bent 
vergeten.

Vooropgesteld, dit is niet waar ik 
mijn enige troost in leven en sterven 
uit put. Het is wel het evangelie dat 
in verschillende kerken zondag op 
zondag wordt verkondigd aan het 
doorgaans grijze publiek. 

Het is ook niet heel verwonderlijk dat 
het publiek in deze kerken vergrijst, is 
mijn bescheiden conclusie als ik hier 
over nadenk. Deze ouderen weten wat 
trouw zijn betekent: trouw aan kerk, 
staat en maatschappij. Geloven, dat is 
keuzes maken, omdat je daar je hart 
in legt.
Maar in deze rij van kiezers schuiven 
jongeren niet meer aan. Zij geloven 

ook wel, maar maken hun eigen 
keuzes. Als de Bijbel wel waar is, 
maar niet echt gebeurd, staat het op 
dezelfde hoogte als sprookjes. Of nou 
ja, sprookjes zijn van vroeger. Maar 
je kunt ook levenslessen halen uit de 
literatuur, waar de Bijbel zelf ook een 
grote verzameling van is. Als je dus 
ook kunt leren van boeken búiten de 
kerk, is er geen reden meer om naar 
die kerk toe te gaan.

De Bijbel als literatuur, de literatuur 
als Bijbel. Ter Linden en Hendrikse 
waren de evangelisten van deze blijde 
en bevrijdende boodschap, zoals ze 
dat zelf formuleerden. Laten we niet 
het kind met het badwater weggooien: 
zo kan de literaire exegese van dit 
duo een verrassende kijk op het 
Bijbelverhaal werpen. Maar laten we 
wel die Bijbel grijpen voor woorden 
van hoop en troost.
Het is immers meer dan een mooi 
verhaal, dat niet echt gebeurd hoeft 
te zijn om wel kern van waarheid te 
bevatten.

Je kunt ook levenslessen 
halen uit de literatuur, 
waar de Bijbel 
zelf ook een grote 
verzameling van is



Begrijp ik het nu goed: 
mijn vergevingsgezindheid 
en de vergeving die ik van 
God vraag in één adem?
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Elkaar vergeven. We leren onze kinderen 
wel sorry te zeggen, maar als wijzelf nu 
niet zo van het sorry zeggen zijn? Meer 
van: Gebeurd is gebeurd, over tot de 
orde van de dag en elkaar een beetje uit 
de weg blijven. Voorlopig. 

Verantwoording afleggen over onze fou-
ten ligt ons niet zo en áls we het al doen 
schieten we meteen in de verdediging 
met allerlei smoezen om onszelf vrij te 
pleiten.
En daarmee moet die ander, die jij din-
gen hebt aangedaan die zijn leven totaal 

op de kop hebben gezet, genoegen 
nemen? De schreeuw om verzoening 
bagatelliseren?
 
Als je God om vergeving vraagt, dan 
vraag je of Hij je beoordeelt niet op 
wat jij doet, maar dat Hij naar jou 
kijkt door Christus. Kun je zoiets 
vragen zonder dat jij probeert in 
het reine te komen met degene die 
jij te kort hebt gedaan? Zodat jouw 
misstap geen rol meer speelt in 
de onderlinge samenleving. En als 
slachtoffer, moet jij daarin meegaan. 
Jij de dupe terwijl het voelt dat de 
ander er mee weg komt? Dat is nogal 
wat! Vergeving vragen en vergeven 
is dus hard werken. Of ik dat kan en 
wil? Wat er gebeurd is verandert er 
immers niet door. 

Vandaar dus dat Jezus ons leert bidden: 
vergeef ons opdat wij vergeven. 
Zodat we als bewijs van zijn genade bij 
onszelf opmerken dat we het vaste voor-
nemen hebben om te werken aan verzoe-
ning. Vertrouwen voor de toekomst.

Gelijk ook wij vergeven…

op de klank af | Riet Steenbergen-Busstra

Riet Steenbergen-Busstra, 
schrijven is haar hobby.

Vergeving vragen 
en vergeven is 
hard werken 

Gevangenenzorg.nl en Neemias.nl

Gevangenenzorg Nederland staat voor ‘geloof in 
herstel’.De passie ligt in het ontmoeten van de ge-
vangen medemens. Wij willen gevangenen en hun 
familie een  helpende hand bieden bij het vinden 
van hun levensbestemming. In zowel de zorg als de 

fondsenwerving mag zichtbaar zij dat we ons geïn-
spireerd weten door christelijke beginselen. De hulp-
vragers hoeven zelf geen christen te zijn om zich aan 
te melden. Kijk op de site! Ook de stichting Neemias 
heeft een ‘hart voor gevangenen’ en helpt onder an-
dere door middel van gevangenispastoraat en bij het 
zoeken naar contacten. 

wwwenzo
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Hoop, uw koninkrijk kome
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Welke hoop doet leven en kan hoop 
vervliegen?

We leven in verwachting.

Wat is de zin van mijn leven?

Kunnen we een manier vinden om ons te 
voeden en te versterken in het geloof?
 
Verschijningsdatum volgend nummer omstreeks 26-01-2019

Thema’s volgende nummers

• maart/april    Woestijntijd 
• mei/juni   Leiderschap



‘Jij die me haat, 
maak je niet vrolijk over mij.
Al ben ik gevallen, ik sta op,
Al is het donker om mij heen, 
de HEER is mijn licht.’

Micha 7: 8


