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Vraag 56: Wat gelooft u over de vergeving van de zonden? 
Antwoord: Dat God mij vanwege de genoegdoening door Christus al mijn zonden en ook mijn zondige 
aard, waartegen ik mijn leven lang te strijden heb, niet meer wil gedenken, maar mij uit genade de 
gerechtigheid van Christus wil schenken, opdat ik nimmer in het gericht van God zal komen.  
  
Leven van Gods vergeving 
1. Belijden 
2. Vergeven 
3. Verwonderen 
  
1. Belijden 
Kunnen wij met Psalm 32 zingen van vergeving van mijn zonden? Psalm 32 is geschreven in de 
toonsoort van verwondering. Dat komt omdat David eerlijk geworden is. Hij belijdt zijn zonden voor 
het aangezicht van God. De confrontatie met het Woord was nodig.  
Eerlijk worden is niet eenvoudig, maar wel nodig om te leven van de vergeving van zonden.  Wie zwijgt, 
ondervindt dat God ook zwijgt.  Wie het zwijgen doorbreekt, mag gaan ademen in de ruimte van Gods 
heil. Komen zoals je bent. Voorbeeld: schilder die een schilderij van de gelijkenis van de verloren zoon 
maakt. 
De vraag of ik mijn zonden wel genoeg ken, is diep menselijk. God doorgrondt mij echter. Hij weet wat 
er aan schort. Maar Hij wil dat ik het uitzeg. Belijdenis van mijn zonde is erkennen dat Gods oordeel 
over mijn leven waar is. Belijden van de zonde heeft een binnenkant: weten dat het goed mis met je 
is. Het heeft ook een buitenkant: het komt over je lippen. Het komt uit je hart.  
Het is onbegonnen werk om die rommel van binnen op te ruimen. Er is meer nodig. Wat dan? 
  
2. Vergeven 
Jezus bezat een bijzondere aantrekkingskracht. Zondaren vonden bij Hem gehoor. Niemand stuurde 
Hij weg. Het was Zijn missie zondaren te zoeken en te redden. 
Bij Hem is vergeving. Deze grondtrek van God mag ons doen verwonderen. Vergeving heeft te maken 
met het hart van God. In Zijn naam moet gepredikt worden bekering en vergeving van zonden. Dat 
gaat nooit buiten Christus om. Want God kan de zonde niet aanzien. Hij moet er wat mee. Hij legt ze 
op Zijn Zoon. Daarom lezen wij dat God 'om des genoegdoens van Christus' mijn zonden vergeeft.  
Vergeving is ten diepste OVERgeven van de zonden aan Christus. Dat heeft niets met TOEgeven te 
maken. God neemt de zonde zo serieus dat de schuld betaald moet worden. Zijn Zoon staat er garant 
voor. Hoe ik hier persoonlijk in deel? Door het geloof. Daarom luidt de vraag 'Wat gelooft u….'? Het 
geloof is wel nodig, maar niet als voorwaarde, niet als prestatie. Vgl. Voorbeeld van het raam met 
zonlicht. 
We krijgen vergeving van zonden als we de Heere Jezus Christus aannemen. Als de door God 
geschonken oplossing, Zaligmaker van onze zonden. Zonder Christus zijn we aan onszelf overgeleverd. 
Vanwege Zijn verdienste kan ik recht voor God staan.  
Maar hoe weet je nu dat het echt is, dat je je niet vergist? Heel eenvoudig. Als je vergeving van zonden 
ontvangen hebt, ontvang je tegelijk kracht om tegen de zonde te strijden. Je krijgt een sensor, 
gevoeligheid voor de zonden. Met de vergeving der zonden ontvang je de kracht om sterk te worden 
in de Heere. Dat houdt ook de groei in het geestelijk leven in. Zonde ontdekken en er tegen vechten, 
om zo het leven met de Heere te bevorderen. 
Leven uit de vergeving is steeds weer gebracht worden bij de kern: God omwille van Christus is mij 
genadig.  
  
3. Verwonderen 
Er staat nog iets anders bij: en uit genade de gerechtigheid van Christus schenken. Dat is de positieve 
kant. Hij neemt de zonde weg maar geeft ook iets: de gerechtigheid van Christus. Zijn volkomen 
bedekking. God ziet mij in Christus aan als had ik geen zonde gekend of gedaan. 
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Vergeven en toerekenen gaan bij God hand in hand. Wat rijk! Want als je je schuld kwijt bent, ben je 
nog blut. Maar omdat Hij nu Christus' gerechtigheid toerekent, ben ik rijk (zondag 23 gaat daarop 
door). 
God stelt je vanavond Iemand voor. God heeft Hem voorgesteld tot een verzoening (Rom. 3). Jezus 
Christus. 
Waartoe vergeeft God? Zodat je niet zult omkomen in het gericht van God. Dat gericht is er dus. Buiten 
Christus zullen massa's mensen omkomen, ook kerkgangers. Het is vanavond aan de deur van je hart 
gelegd; dichterbij kan niet. Als je denkt aan het lijden van de Heere Jezus, wordt zondigen niet meer 
goedkoop. Maar als je zonden vergeven zijn, kun je zonder schrik verschijnen voor God, omdat een 
Ander voor jou is ten ondergegaan. Als je in je leven bij Gods biechtstoel je levensverhaal hebt verteld, 
hoef je ook niet meer bang te zijn voor Gods rechterstoel.  
  
Enkele vragen voor persoonlijke of gemeenschappelijke bezinning  
1. Wat houdt voor u 'vergeving van zonden' in? 
2. Er zijn mensen die zeggen: ‘Je kunt nooit zeker weten of je zonden vergeven zijn’.  Bent u het 
daarmee eens? Wat zegt de Bijbel daarover? 
3. Wat is 'leven uit de vergeving van de zonden'? Hoe doortrekt dat je leven? 
4. Ter meditatie een gedicht van J. Van Der Waals 
Ik ben mijn zonde moe en mijn berouw,  
ik ben mijzelve moede en ik ben  
het zoeken moe naar God, die ik niet ken,  
en die ik toch zo gaarne kennen zou.  
  
Ik ben mijn zwakheid moe en mijn verdriet,  
mijn arbeid en mijn hoop en mijn genot,  
maar bovenal het zoeken naar mijn God! -  
Ik ben het zoeken moede - maar God niet.  
  
Hij ziet en kent mijn zonde en vergeeft  
ze zeventig maal zeven maal en meer.  
Hij wil niet, dat mijn ziele sterft maar leeft.  
O, wonderbare goedheid van de Heer,  
die naar zo moedeloos een ziel nog vraagt,  
die alle dingen en ook mij verdraagt.  
  
Voor de kinderen:  
Lees samen eens Lukas 18 : 9 – 14 en beantwoord dan de volgende vragen:  
a. Wat is een tollenaar? Wat bidt hij? 
b. Waarom krijgt hij vergeving van zijn zonden? 
c. Bid jij daar ook elke dag om?  
  
  
  

 


