
Vergeving
Leeswijzer week 1

Dag 1

Lees p.27 tot p28 ‘Vergeving’

Velen verlangen naar vergeving. Dat laat de advertentie in de krant wel 
zien waar stond: ‘Paco, ik ben dinsdag 12 uur in het hotel Montana, alles 
is vergeven’ Honderden jongens kwamen vervolgens opdagen… De kerk 
is de plaats van vergeving en als dat niet zo is, dan blijft alles bij het oude.

Lees Genesis 27: 30 – 45 

1. Wat begrijp je van de haat die Esau voelt voor zijn boer (vers 41)?
2. Wat herken je van de vraag: Hoe kan ik ooit vergeven zoals U mij 

vergeeft? (Opwekking 629 https://www.youtube.com/watch?
v=Auz7dGcELEg)

Dag 2

Lees p.28 ‘Vergeving’ tot p.29 ‘De vergeving die God...’

Vergeven hoort bij God. Op Grote Verzoendag staat het ritueel met de bok 
centraal, symbolisch geladen met de zonde van het volk. Het is niet 
slechts een innerlijk gebeuren, maar schenkt levensvernieuwing.

Lees Leviticus 16: 1 – 10

1. Waarom zou God de mensen willen vergeven?
2. Op welke manier ontstaat er verzoening tussen God en zijn volk?

Kijk minuut 24:45-28:20 van de film ‘Les Miserables’. 
https://youtu.be/8c7Fux0Vz2k?t=1485 

https://youtu.be/8c7Fux0Vz2k?t=1485
https://www.youtube.com/watch?v=Auz7dGcELEg
https://www.youtube.com/watch?v=Auz7dGcELEg


Dag 3

Lees p.29 ‘De vergeving die God...’ tot p.30 ‘Vergeven in de kerk’

De vergeving die God schenkt aan de mens, verbreedt zich naar het leven 
tussen mensen onderling. Wie vergeving ontvangt, wordt ook zelf 
aangespoord om een leven te leiden van vergeving schenken.

Lees Matteüs 18,21-35

1. Waarom is het zo moeilijk om een ander te vergeven?

Kijk minuut 28:20-30:16 van de film ‘Les Miserables’. 
https://youtu.be/8c7Fux0Vz2k?t=1685

Dag 4

Lees p.30 ‘Vergeving in de kerk’ tot p.32 ‘Waarom zou ik naar de kerk 
gaan?’

De kerk als plaats van vergeving is een veilige ruimte waar mensen 
kunnen worstelen met vragen rondom vergeving. Wie iemand wil 
vergeven zal onder ogen moeten zien wat niet goed is. Wat fout was krijgt 
een naam. Vergeving schenken doet niet alleen iets met de ander, het doet 
ook iets met jezelf. Er is een erkenning dat we het hebben laten liggen. 
God doet ook niet net alsof er niks is gebeurd.

Lees Johannes 21: 1 – 19

1. Wat vind je van de manier waarop Jezus met Petrus omgaat?
2. Wat heeft deze vergeving voor Petrus betekend?

Kijk een stukje van de film ‘The Gospel of John’ 
https://youtu.be/47OkuvT5JFo?t=10233 [NB alleen in het Engels]

https://youtu.be/47OkuvT5JFo?t=10233
https://youtu.be/8c7Fux0Vz2k?t=1685


Dag 5

Lees p.32 ‘Waarom zou ik naar de kerk gaan?’ tot p.34 ‘In het pastoraat’

In de kerk worden we weer herinnerd aan onze diepste bestemming: dat 
we als vergeven en verzoende mensen mogen leven, met God en met 
elkaar. In een preek, tijdens een lied, in een gebed. Daarom kunnen we 
niet zonder een kerkdienst. Ook op andere plekken wordt over vergeving 
gesproken, maar de kerk is de bronplaats waar over vergeving wordt 
gesproken.

Lees 1 Johannes 2: 1 – 2

1. Waarom is dit ‘vuurwerk’? (Overeem, p.33)
2. In hoeverre word je in de kerkdienst herinnerd aan je ‘diepste 

bestemming’?

Kijk het filmpje ‘Falling Plates’ https://www.youtube.com/watch?v=1TPy8-
qXCXA

Dag 6

Lees ‘In het pastoraat’ t/m p.36

In het (pastorale) gesprek zijn grote conflicten vaak onbereikbaar en 
worden kleine conflicten te overdreven gevonden om erover te spreken. 
Het laat zien dat vergeving spannend is. Conflicten kunnen zich wel 
degelijk voordoen tussen gelovigen en hoe je daar pastoraal mee om moet 
gaan vertelt Jezus in Matteüs 18.

Lees Matteüs 18,15-17

1. Hoe houd je elkaar bij de kudde?
2. In hoeverre werkt deze ‘tucht’ in de praktijk?

Luister het liedje ‘tot 7 maal 70 maal’ van Elly en Rikkert 
https://www.youtube.com/watch?v=7j-NErf-_Ho

https://www.youtube.com/watch?v=7j-NErf-_Ho
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