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Deze preek gaat over de kwestie van vergeving voor een vrolijk, onoverwinnelijk en geestelijk christelijk leven. Er is niets zo krachtig
als vergeving, behalve liefde. Vergeving is als het balsem van Gilead mits het goed toegepast wordt. In Genesis was de mens God
ongehoorzaam en volgde de leugen van de duivel, en verzaakte het woord van de Heere. God heeft de mens uit de Hof van Eden gezet,
nadat ze door de zonde stierven, Genesis 2:15-17 en Genesis 3:22-24. De mens stierf geestelijk en ging niet naar het natuurlijke graf
maar werd afgescheiden van God, die in de koelte van de dag met Adam gewandeld had in Genesis 3:8. De mens had God beledigd en
tegen God gezondigd, en had er geen idee van hoe vrede met God te maken. Ongetwijfeld had God besloten om een weg te vinden om
vrede met de mens te maken; hier begon Hij mee, zodra de mens gezondigd had, Genesis 3:15.
God besloot om naar de aarde te komen en te sterven aan het kruis om de mens
met zichzelf te verzoenen door Jezus Christus. Toen wij nog zondaars waren was
Christus voor ons gestorven, Romeinen 5:6-11. Vergeving is zowel een gunst als
een zegen, maar omvat een onbaatzuchtige offer van geven. Herinner Johannes
3:16, want alzo lief heeft God de wereld gehad (die tegen Hem gezondigd hadden
en met de duivel verbroederd raakte), dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven
heeft. Er is GEVEN in vergeving. U geeft het beste, God gaf Zijn Zoon. U moet
aan hem of haar die tegen u gezondigd heeft geven. Vergeef in uw hart nog
voordat ze er om vragen, geef ze liefde; herinneren dat terwijl wij nog zondaars
waren God de wereld zo lief heeft gehad dat hij gaf. Bid voor uw vijanden of
degenen die tegen u zondigen.
Vergeving is zo'n moeilijk ding om te doen, maar het kan zo bevrijdend en
bevredigend voor de ziel zijn. Wat het voor de meesten van ons zo moeilijk om het te doen is dat we denken omdat we denken dat
vergeving betekent dat we moeten zeggen dat alles vergeten is en dingen weer zullen worden zoals ze waren. Deze Bijbelse definitie
van vergeving is voor de meesten van ons heel moeilijk om te verteren. Hoe kunt u het onvergetelijke vergeten? Hoe kunt u het
onvergeeflijke vergeven? Om de voordelen van vergeving te genieten, maar echter hoeven we niet zo ver te gaan. Het enige dat echt
nodig is, is dat we de beslissing moeten nemen om verder te gaan, om de oude pijn te laten gaan. We hoeven wat er gebeurt is niet niet
te vergoelijken. Wat verkeerd is, is nog steeds verkeerd. We hoeven de persoon niet meer tot in ons leven uit te nodigen of er zelfs
vriendelijk tegen te zijn. Wat we wel moeten doen is onszelf toestaan om alle negatieve emoties die met die persoon in verband staan
los te laten en te leren om altijd voor diegene te bidden. Zolang we aan de pijn vasthouden, kiezen we ervoor dat de verleden
handelingen van die persoon ons blijven kwetsen en de controle over ons blijven hebben. We kunnen er ook voor kiezen om de pijn die
er door hen komt te doen stoppen door voor hen vanuit het hart te bidden en hen te vergeven.
Vergeving is een unieke kwaliteit. Het is een geestelijke manifestatie van de goddelijke aanwezigheid van God in het leven van een
persoon. Het is goddelijk en krachtig om te vergeven. Er is een gezegde dat zegt, "het is menselijk om fouten te maken en goddelijk om
te vergeven." Vergeving is goddelijk. In Mattheüs 18:21-35 ziet u ook Gods vorm van vergeving. Iemand was hem tienduizend
talenten schuldig en kon het niet terugbetalen. En als hij niet had, om te betalen, beval zijn heer, dat men hem zou verkopen, en zijn
vrouw en kinderen, en al wat hij had, en dat de schuld zou betaald worden. Dit kan er misschien vreemd uitzien, maar in sommige
delen van de wereld was dit in het recente verleden nog mogelijk, dat een dergelijke familie tot in slavernij kon gaan. Het scenario is
dat de man, vrouw en kinderen aan verschillende kopers uit verschillende landen hadden kunnen worden verkocht en elkaar nooit meer
zouden terugzien. In vers 26, De dienstknecht dan, nedervallende, aanbad hem, zeggende: Heer! wees lankmoedig over mij, en ik zal u
alles betalen. Deze dienaar had in geen geval de mogelijkheid om binnenkort te betalen; hij vroeg om genade.
En de heer van dezen dienstknecht, met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde (iets waar velen van ons in tekort schieten en niet
kunnen vergeven of wonderen verrichten), heeft hem ontslagen, en de schuld hem kwijtgescholden. In eerste instantie zou deze dienaar
met zijn gezin verkocht zijn geweest en in één seconde was hij een vrij en vergeven man door de kracht van mededogen en vergeving.
Deze zelfde dienstknecht wierp na het ontvangen van vergeving, ongeacht het bedrag van de schuld of zonde, een andere mede
dienstknecht die hem 100 penningen schuldig was in de gevangenis; Ondanks dat deze andere mede dienstknecht om genade had
gevraagd met dezelfde woorden als hemzelf, die het hart van de Heer aangeraakt hadden. De Heer hoorde naar de woorden van de
eerste dienaar en werd met barmhartigheid innerlijk bewogen; maar de tweede dienaar kreeg geen mededogen, ondanks het gebruik
van dezelfde woorden. Woorden brengen geen vergeving voort, want vergeving is een goddelijke karakter, kwaliteit of eigenschap.
In vers 32-33, zei de Heer, "al die schuld heb ik u kwijtgescholden, dewijl gij mij gebeden hebt, --- Behoordet gij ook niet u over uw
mededienstknecht te ontfermen, gelijk ik ook mij over u ontfermd heb?
Vergeving vereist geduld, mededogen en medelijden. In vers 35 staat: Alzo zal ook Mijn hemelse Vader u doen, indien gij niet van
harte vergeeft een iegelijk zijn broeder zijn misdaden. Mattheüs 6:9-15 gaat over hoe de Heere ons opgedragen heeft om te bidden, in
vers 14-15 zegt het, "Want indien gij den mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien gij den

mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven." We moeten de woorden van de Heere in alle
dingen navolgen, met inbegrip van vergeving.
Het is vaak moeilijk om te vergeven als gekwetst bent, maar we kunnen nooit zo gekwetst worden als onze Heere Jezus Christus
gekwetst is geweest, met al de valse beschuldigingen, beledigingen, slagen en de uiteindelijk kruisiging. De Heere zei niets iets
negatiefs over al diegenen die kwaad tegen Hem deden, maar zei in Lukas 23:34: "Vader vergeef het hun. Want zij weten niet, wat zij
doen." Dit is de handeling van onze Heere en een rolmodel en we moeten zijn voetsporen navolgen.
Wederom kunnen er een aantal kunnen zeggen dat dit de Heere is en het voor Hem makkelijker is om te vergeven, maar wacht eens
even, hoe ztt het met handelingen 7:59-60 "En zij stenigden Stefanus, God aanroepende --- En vallende op de knieen, riep hij met
grote stem: Heere, reken hun deze zonde niet toe!" Dit was vergeving, ondanks dat tot de dood gestenigd werd. Hoe vaak bent u
gestenigd geweest of was er ten onrechte tegen u gezondigd, en bent u in staat geweest om te vergeven als Stefanus dat deed?
Deuteronomium 32:35 en Romeinen 12:19, wijzen allemaal op het feit dat de wraak God toebehoort. Onvergevingsgezindheid is
zonde en ongehoorzaamheid jegens het woord van God; de Heere heeft duidelijk gemaakt dat ongeacht wat er tegen u gedaan is, de
wraak tot de Heere behoort. Bedenk ook dat wij weten, dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk
dengenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn, Romeinen 8:28.
A. Wordt toornig, en zondigt niet; de zon ga niet onder over uw toornigheid; (Ef. 4:26)
B. Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houdt vrede met alle mensen. (Rom. 12:18)
C. Zelfzucht verhindert ons in het vergeven van anderen
D. Trots weerhoudt ons om te vergeven
E. Bitterheid weerhoudt ons in het vergeven van anderen
F. Haat verhindert ons in het vergeven van anderen
G. Wrok verhindert ons in het vergeven van anderen
H. Eigengerechtigheid verhindert ons ook in het vergeven van anderen
Sommige mensen gedijen op boosheid en wrok en nemen toe in onvergevingsgezindheid, vergetend dat de Schrift niet gebroken kan
worden. Als u niet kan vergeven, zal u geen vergeving ontvangen, ongeacht hoe geestelijk u mag zijn. Vraag uzelf af wat de
onvergevingsgezindheid in u doet groeien; hoe lang zult u boos en bitter blijven, tegenover degenen die u onrecht hebben aangedaan
of u beledigd of gekwetst hebben of tegen u gezondigd hebben. Vergeet niet dat de wraak en de vergelding mijn is zegt de Heere.
"Maar bij U is vergeving, opdat Gij gevreesd wordt," Psalm 130:4.

