
Zondag 11 oktober 2015 - Echte vergeving zet zegen vrij
 - Ps. Hoo Handojo -

Kolossenzen 1: 3-8, 12-13•
Alles is door genade. Volmaakte liefde.◦
Verlossing door Zijn bloed.◦
Je bent erfgenaam van alles wat God heeft voorzien. Alles wat je nodig ◦
hebt, wilt God aan je geven. Geef Hem dan ook alle eer.

God wilt altijd geven, maar er kan een blokkade zijn.◦

Mattheus 18: 23-35•
Parabel van de koning die slaven had die hem iets verschuldigd zijn.◦
De koning ontfermde zich over de eerste slaaf en schold hem zijn schuld ◦
kwijt. De schuld bedroef 10 000 talenten. 1talent is ongeveer 90 kg goud.
100 penningen. 1 penning is ongeveer 1 dagloon.◦
Deze eerste slaaf vergaf echter niet de schuld van een andere slaaf. De ◦
koning werd daarop boos en gooide deze eerste slaaf in de gevangenis 
(uitgeleverd aan de folteraars).
vers 35: vergeef daarom de ander van harte. Zoniet ben je zelf gebonden ◦
(door de folteraars…).

Mattheus 6: 14-15•
Vergeef en wordt vergeven. Dan zet je vrij en wordt je zelf vrij.◦

1 Johannes 3: 14-15•
Niet vergeven kan overgaan naar haat en bitterheid. Pas op daarmee, want ◦
Jezus stelt 'niet vergeven' gelijk met 'moorden'. En een moordenaar heeft 
het eeuwige leven niet blijvend in zich.
Dit is een belangrijke waarschuwing van God voor alle christenen.◦
Vergeven moet een hartshouding zijn. Het wilt niet zeggen dat je volmaakt ◦
bent of kan zijn. Vraag Gods kracht en liefde (agapé-liefde) om te kunnen 
vergeven.

Openbaring 21: 8•
Niet vergeven = moorden◦
En moordenaars komen terecht in de poel van vuur, de tweede dood◦

Openbaring 22: 15•



1 Korinthiërs 13 (zelf lezen)•

Besluit: Om de zegen van God ten volle kunnen ervaren, is het belangrijk om de 
ander van harte te vergeven. Het begint met een beslissing: "Ik wil vergeven."


