
Zondag 11 juni 2017 - Goddelijke vergeving
 - Ps. Hoo Handojo -

Communicatie is zeer belangrijk. En de belangrijkste communicatielijn is die 
met God. Wat er het meest in de weg staat in die communicatie is de 
zonde… 
Zonde = zonde. Voor God is er geen verschil tussen kleine, middelgrote, of 
grote zonden.

Romeinen 6: 23•
Het loon van de zonde is de dood. Enkel door Gods genade is er ◦
eeuwig leven. Jezus droeg alles aan het kruis zodat je vrij bent van de 
zonde.

Efeziërs 4: 30-32•
Bedroef de Heilige Geest niet. Hij is je verzegeling tot de dag van de ◦
verlossing.
Zonder de Heilige Geest kan je niet vergeven zoals God het van je ◦
verlangt. 

Bij je bekering, toen je tot geloof kwam, ben je zelf eerst vergeven door 
God. Alle zonden, alle lasten heeft Jezus weggenomen en gedragen voor je. 
Besef je wel wat voor een prijs Jezus heeft betaald?

Hebreeën 10: 14-15, 16-17•
Door één offer ben je geheiligd en volmaakt geworden tot in de ◦
eeuwigheid… Jezus betaalde de ultieme prijs met Zijn leven. 
Als je vergeving vraagt, zal God niet meer denken aan die zonde. Het ◦
is volledig vergeven en vergeten. 

1 Johannes 1: 9•
Als je je zonde belijdt, dan is Hij trouw om je te vergeven en te ◦
reinigen.
Maar er staat ook dat je de Heilige Geest niet mag bedroeven (Ef. 4: ◦
30) 



Mattheüs 6: 12•
Het 'Onze Vader-gebed': vergeef ons onze schulden, zoals ook wij ◦
onze schuldenaren vergeven.
Vergeef en wordt vergeven… ◦

1 Johannes 3: 14-15•
Het is hier heel sterk verwoord… als je niet vergeeft, als je je ◦
broeder haat, dan ben je een moordenaar. En een moordenaar heeft 
het eeuwige leven niet blijvend in zich. 

Vb. van Kaïn en Abel: door jaloezie en niet vergeven, heeft Kaïn uiteindelijk 
zijn broer Abel vermoord… 

Vb. van Jozef en zijn broers: terwijl zijn broers hem verkocht hebben als 
slaaf (uit jaloezie), krijgt Jozef het uiteindelijk over zijn hart om hen te 
vergeven. Van slaaf, over gevangene, werd Jozef uiteindelijk de 2de man in 
Egypte, net onder farao… God heeft al die omstandigheden uiteindelijk 
gebruikt om Jozef te verhogen… zodat Jozef zijn familie kan redden van de 
hongerdood. Er was immers een grote hongersnood op een gegeven 
moment…  

De grootste kracht in het universum is de LIEFDE van God. En deze wordt 
in je hart uitgestort door de Heilige Geest.

Mattheüs 6: 14-15•
Als je anderen vergeeft, wordt je vergeven door Vader God. Als je je ◦
medemens niet vergeeft, zal je ook niet vergeven worden door Vader 
God. Opnieuw een zeer straffe uitspraak van Jezus…

Vergeving brengt vergeving en verlossing voort. Zegen volgt er uit.

Mattheüs 5: 43-46•
Alle wetten van God zijn vervat in de LIEFDE, agapé-liefde. Dit is de ◦
liefde die alleen van God kan komen. Het is veel hoger dan de 
menselijke liefde. Het is de liefde die ook je vijanden liefheeft… 
onvoorwaardelijke liefde… 
Strikvraag: moet je dan ook de duivel liefhebben? Nee, strikt ◦



genomen is de duivel de vijand van God, en al overwonnen aan het 
kruis.

"Wat je zaait, zal je oogsten…" 
"Vergeef en je zal vergeven worden…" 


