Beginvraag: Op welke manier bent u betrokken bij het thema “vergeving”, wat maakt dat bij u los? Waar
zou u graag een antwoord op krijgen als het gaat om dit thema?
hand-out:
Bijbelgedeelte: Hand. 7:54-60
1 Inleiding
• Vergeving draagt bij aan herstel van relaties
2 Waarom zou je vergeven?
• Een christen is bereid te vergeven omdat hemzelf iets door God is vergeven. Dat maakt hem barmhartig
naar anderen die hem iets hebben aangedaan
Efeze 4:32: “Vergeef elkaar zoals ook God in Christus u vergeven heeft”
• Vraag: Vind u dat u zelf vergeving nodig hebt in wat er mis ging/gaat in uw relatie tot God en tot mensen
èn weet u ervan dat God u vergeven heeft.
3 Moet je dus altijd vergeven?
• Je kunt alleen vergeven als er de ander schuld erkent, om vergeving vraagt en belooft dat dit nooit meer
zal gebeuren (vgl. Lucas 17:3.4).
• Er is een verschil tussen vergevingsgezind zijn (willen vergeven) en kunnen vergeven (daarvoor moet aan
bovengenoemde voorwaarde zijn voldaan)
4 Mag je altijd vergeven?
Je kunt alleen vergeven op goede gronden (vorige slide). Anders doen we onszelf geen recht en geen recht
aan het recht en geen recht aan de verantwoordelijkheid van de ander
5 Wat is je motief om te vergeven, waartoe vergeef je?
• Soms vergeeft iemand een ander voor zichzelf (zonder contact met de ander) om ervan af te zijn, tot rust
te komen, een goed gevoel te hebben → vals motief. Het werkt ook vaak niet.
• Vergeven is bedoeld voor herstel van relatie
6 “Als je niet kunt vergeven, wat dan?”
• niet vergeven maar o-vergeven aan God, dat geeft rust en biedt hoop
• overgeven: gebed om recht-doen (bv. Ps. 43:1)
• overgeven: gebed om vergeving (bv. gebed van Stefanus)
Gespreksvragen:
1. Wat heb je gehoord in het woord van de dag? Is er iets wat je raakt? Is er iets wat vragen oproept? Is er
iets wat nieuw is voor je? Heeft de inleiding je iets opgeleverd voor het omgaan met dit thema?
2. Vind je het moeilijk om te vergeven of juist ‘makkelijk’?
3 Vind je het moeilijk om vergeving te vragen of juist ‘makkelijk’?
4. Hoe zou je mensen die je kent kunnen, willen helpen die in een verstoorde relatie zitten, als het gaat om
dit thema?

