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Vergeving 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Welkom 
Zowel aan de bekenden als aan de onbekenden, aan hen die al 30 jaar van de partij zijn en 
aan hen die misschien voor het eerst komen: welkom.  
Ik vind het een voorrecht jullie welkom te mogen heten. Want wat wij hier als voorganger 
doen, doen we niet in eigen naam, maar in jullie aller naam. In zekere zin heten jullie 
zichzelf welkom. Dit uur is jullie uur. Economisch een verloren uur, maar door ons allen 
voorbehouden, uitgekozen, opzij gezet, niet te missen uur. Voor bezinning, samen zingen, 
bidden, delen. Een zondagmorgen die ons opent op onszelf, op elkaar en op de wereld.  
Laten we om te beginnen alle duisternis achter ons laten en ons tot het licht keren, tot het 
licht in onszelf en in elkaar, tot het lichtende leven dat ons aantrekt, tot het licht van Jezus 
in ons midden. Daarom steken we de paaskaars aan, symbool van alle licht.  
 

Ik sta voor U – 
tekst: Huub Oosterhuis; muz.: Bernard Huijbers 

 
Ik sta voor U in leegte en gemis, 

vreemd is uw naam, onvindbaar zijn uw wegen. 
Gij zijt mijn God, sinds mensenheugenis - 

dood is mijn lot, hebt Gij geen an’dre zegen? 
Zijt Gij de God bij wie mijn toekomst is? 

Heer, ik geloof, waarom staat Gij mij tegen? 

Mijn dagen zijn door twijfel overmand, 
ik ben gevangen in mijn onvermogen. 

Hebt Gij mijn naam geschreven in uw hand, 
zult Gij mij bergen in uw mededogen? 
Mag ik nog levend wonen in uw land, 

mag ik U eenmaal zien met nieuwe ogen? 

Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 
dat mij bevrijdt en opneemt in Uw vrede. 

Open die wereld die geen einde heeft, 
wil alle liefde aan uw mens besteden. 

Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft - 
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 
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Kwaad en vergeving 
 
In de dagen rond de Sint-Jansdag van vandaag opent de natuur zich onder een overvloed 
aan licht op haar sterkste. Ze bloeit in haar mooiste volheid in alle kleuren en vormen. 
Deze tijd dringt alles wat donker en moeilijk is een beetje weg. Maar juist nu de wereld ons 
schijnbaar toelacht, kan het toch bevrijdend zijn om iets wat moeilijk is in het daglicht te 
plaatsen: vergeving, verzoening, de omgang met het kwaad in onszelf en rondom ons. Het 
kwaad trekt zich van de seizoenen niets aan. Mensen die nu, onder de stolp van de 
zomerzon, lijden onder het kwaad dat hen is aangedaan of het kwaad dat zij anderen 
hebben aangedaan, hebben ook nu recht op nabijheid en erkenning, evengoed als tijdens 
de melancholische dagen elders in het jaar. Wij zien en horen hoe kwaad allerlei 
verschrikkelijke vormen kan aannemen. We vragen ons dan ook af of we het kwaad ernstig 
genoeg nemen.  
Woorden als vergeving en verzoening klinken in dit verband als hoekstenen in onze 
christelijke traditie. Wanneer is geschonken vergeving echt genade ? Wat zijn de 
voorwaarden opdat vergeving echt nieuwe toekomst betekent ? Kan op alles wat gebeurt 
wel vergeving volgen ? Laat ons nadenken hoe vergeving past in een spiritualiteit die van 
beneden uit komt. 
 
Vergeving, herstel en vereffening 
 
Enige weken geleden werd in het Luikse een jongeman vermoord wegens zijn homofilie. 
Hij was de zoon uit een moslimgezin. Zijn vader lijdt zwaar onder die brutale moord en 
zegt in een interview het volgende: "Ik voel geen haat, maar één ding is zeker: ik kan zijn 
moordenaars nooit vergeven. Als ze willen dat ik hen vergeef, dan moeten ze mijn zoon 
terugbrengen. Doen ze dat niet, dan is er ook geen vergeving. Want het leven heeft geen 
prijs." Deze man koestert geen wraakgevoelens. Maar het is duidelijk dat de geleden 
schade niet meer kan hersteld worden. In zijn ogen is herstel juist een voorwaarde om te 
kunnen vergeven. We worden er hier meteen met de neus opgedrukt: vergeven is moeilijk 
als herstel onmogelijk is.  
Reeds vierduizend jaar geleden is in wetteksten het principe vastgelegd en het is ook later 
in de joodse Thora te lezen: "oog om oog, tand om tand". Het is een regel die conflicten 
poogt te regelen door de dader tot een evenredige compensatie van zijn slachtoffer te 
verplichten. Dat was een stap vooruit in de ethische beschaving van de mensheid. Niet 
langer mag de persoonlijke wraak het geleden onrecht vergelden. Want wraak begaat 
meestal nog groter onrecht: wraak wil niet alleen de dader maar zijn hele familie 
uitmoorden. Het slachtoffer van onrecht heeft recht op herstel, niet op wraak. Op deze 
rechtsregel kijkt de overheid toe. Zo vermijdt men dat conflicten tot een spiraal van geweld 
leiden. - Denk aan maffiaclans of drugsbenden die elkaar uitmoorden, denk aan Rwanda 
en Burundi, aan Syrië, enz. - Door de verplichting tot herstel groeit de kans dat 
redelijkheid en recht het winnen van oncontroleerbare wraak. Die rechtsregel tilt de 
mensheid althans principieel uit de barbarij en vormt het fundament van de rechtsstaat. 
Het belang van de correcte handhaving daarvan kan niet overdreven worden.  
Wat is de kern van deze regel van wederkerigheid? Dat is de algemeen menselijke intuïtie 
dat er onder mensen een evenwicht hoort te zijn tussen geven en nemen. Een balans die 
noodzakelijk is om te kunnen samenleven. Noem het "rechtvaardigheid" die op een of 
andere manier "moet". En die noodzakelijke balans wordt uitgedrukt in boven-individuele 
regels, verboden of geboden: Gij zult niet doden, niet stelen, niet liegen, geen overspel 
plegen. Het komt erop neer: doe niet aan een ander wat je niet wil dat anderen jou doen. 
En positief: doe aan een ander wat je zou willen dat de ander jou doet. Het is een ethische 
regel die bij alle religieuze leiders te vinden is. En het "moeten" ervan is niet zomaar het 
bevel van een koning of bevelhebber, maar wordt aangevoeld als een absolute ethische eis, 
een "goddelijk, of heilig, moeten": Gij zult! Daarop steunt de onvervreemdbare, 
persoonlijke verantwoordelijkheid van elke mens voor wat hij doet. Ook vandaag gaat onze 
rechtspraak daarvan uit. Zelfs wie zijn verantwoordelijkheid ontkent of op anderen 
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afschuift, of wiens moreel oordeel vervormd is door zelfbedrog en onbewuste motieven: hij 
blijft verantwoordelijk voor het herstel.  
 
Herstel is de voorwaarde voor eventuele vergeving. Want liefde kan niet gedijen waar geen 
wederzijds aanvaardbaar evenwicht bestaat. Goede intenties kunnen materieel of daaraan 
evenwaardig herstel niet vervangen. Was de feitelijke biechtpraktijk niet vaak een 
bovennatuurlijke kunstgreep? Een al te gemakkelijk middel om onder zijn 
verantwoordelijkheid uit te komen? Maar, zelfs Gods almachtige liefde is onmachtig 
tegenover iemand die zijn slachtoffer geen herstel biedt. God kan onze 
verantwoordelijkheid voor rechtvaardigheid niet wegnemen. Ook zijn barmhartigheid 
grijpt daar niet overheen. Zelfs de bede uit het Onze Vader zegt: God kan ons maar 
kwijtschelden wat wij onze medemensen kwijtschelden.  
 
Die wederkerigheid heeft alles met de Bijbelse gerechtigheid te maken. Die gaat essentieel 
over de kwaliteit van de verhoudingen onder de mensen: over de juiste balans van geven en 
nemen, over een sociaal weefsel waar verbondenheid en vrijheid samengaan. Dat is ‘het 
goede leven’. Effen rekeningen maken goede vrienden. Ze maken vooral vrije vrienden. 
Mensen die hun schulden vereffenen, kunnen elkaar weer in de ogen kijken als vrije, 
zelfstandige mensen, met zelfrespect.  
Vaak is herstel niet mogelijk of maar gedeeltelijk. De dood is onherroepelijk. Ook 
kwetsuren, psychisch of lichamelijk, blijven een leven lang pijnlijk. Bovendien maakt de 
wisselvalligheid van ons leven elk herstel tot een voorlopig, onvolledig herstel. De balans 
tussen mensen is eeuwig in beweging. Terwijl ons diepste verlangen erin bestaat 
onvoorwaardelijk aanvaard te worden. Ook al aanvaarden we onszelf soms niet, wekunnen 
welaan de ander aanvaarding geven. Dat is liefde. We hopen die ook terug te krijgen. Maar 
liefde is onafdwingbaar, ze is altijd gave. Ze is genade. God is Liefde.  
 
 

Om verzoening 
tekst: Berre van Thielt  muziek: Marc Joly 

 
Hoe kan ik verder leven na wat ik heb gedaan? 

Zal ik mijn fout verhelen, als leugen voortbestaan? 
Of zal ik schuld belijden, herstel en ommekeer, 

die ene kans nog krijgen waardoor ik mens zijn leer? 
 

Hoe kan ik het vergeten, wat mij werd aangedaan? 
Zal ik mijn lijden wreken, de weg ten dode gaan? 

Of zal ik ons bevrijden tot beiden zijn bereid 
elkander aan te reiken, gekwetste menselijkheid. 

 
Wie zal ons ooit verzoenen als gij mij niet vergeef, 

ondanks mijn spijt en boeten, jouw woede voedsel geeft? 
Wie zal ons ooit verzoenen, als ik mij nooit bekeer, 

na jouw vergevend roepen toch geen berouw uitspreek? 
 

Tot wie moet ik mij wenden, nu jij vanuit het graf 
geen teken meer kunt zenden, geen wenk geen vraag geen straf? 

Wij mogen blijven hopen dat iemand ons verwacht, 
ons leven wil voltooien met recht en liefdeskracht. 
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Lezing: Johannes. 8, 1-11 
 
Jezus ging naar de Olijfberg, en vroeg in de morgen was hij weer in 
de tempel. Het hele volk kwam naar hem toe, hij ging zitten en gaf 
hun onderricht. Toen brachten de schriftgeleerden en de Farizeeën 
een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. Ze zetten haar in 
het midden en zeiden tegen Jezus: ‘Meester, deze vrouw is op 
heterdaad betrapt toen ze overspel pleegde. Mozes vraagt ons in de 
wet om zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u daarvan?’  
Dit zeiden ze om hem op de proef te stellen, om te zien of ze hem konden aanklagen. Jezus 
bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond. Toen ze bleven aandringen, richtte hij 
zich op en zei: ‘Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar 
werpen.’ Hij bukte zich weer en schreef op de grond.  
Toen ze dat hoorden gingen ze weg, een voor een, de oudsten het eerst, en ze lieten hem 
alleen, met de vrouw die in het midden stond. Jezus richtte zich op en vroeg haar: ‘Waar 
zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld?’ ‘Niemand, heer,’ zei ze. ‘Ik veroordeel u ook niet,’ 
zei Jezus. ‘Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer.’ 
 
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren 
 
Nergens klinkt bevrijdende kracht van vergeving zo sterk en direct als in deze tekst van 
Johannes. Hoe de last en de pijn van schuld kan wegvallen en nieuwe adem kan ontstaan 
bij iemand om verder te leven. Daar was het Jezus om te doen: hoe ontwapenende 
barmhartigheid uiteindelijk het richtsnoer is voor omgang met elkaar. De genade van de 
vergeving staat centraal in de belijdenis van onze christelijke traditie. Vanouds zeggen we 
het in iedere samenkomst opnieuw in het hart van onze liturgie: vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. 
Een mooi, bijna romantische verhaal, zo lijkt het. Wel jammer dat Johannes een 
vrouwelijke hoofdpersoon koos. Hoe zou het verhaal geklonken hebben met midden in die 
kring van mensen: een overspelige of een pedofiele man, een grootgrondbezitter die land 
afneemt van kleine mensen, een ouder die kinderen verwaarloost, of iemand die mensen 
doet lijden door geweld , vernedering en onverschilligheid.  
Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen. Dit is de 
grond van elke echte vergeving: de ervaring dat wij allemaal onvolkomen zijn, zowel de 
daders als de slachtoffers. Het is vanuit de aanvaarding van de eigen onvolkomenheid dat 
een slachtoffer de onvolkomenheid van de dader kan aanvaarden, ook al draagt het 
slachtoffer de schade die de dader heeft toegebracht. Vergeving van een ander vertrekt van 
vergeving van zichzelf. Echte vergeving is als een soort gezamenlijke gedeelde aanvaarding 
van de eigen onvolkomenheid, van gedeelde kwetsbaarheid. En kwetsbaarheid doet 
verlangen naar elders, naar iets of iemand buiten mij die heel maakt, die volledig maakt, 
waaruit zin ontstaat.  
 
Echte vergeving maakt deel uit van een spiritualiteit van onderuit. De mogelijkheid om 
vergeving te schenken zodat het terug goed komt tussen mensen tussen wie het kwaad zich 
genesteld heeft: dat is een van de krachtigste vormen van geloof in de mogelijkheid van de 
voltooiing van de wereld. Dat is het Rijk Gods waar Jezus voor stond. Zo’n vergeving kan 
nooit afgedwongen worden. Het is gratuit, geen morele code. Wat wel verplicht is en dus 
wel een morele code, is dat mensen die verantwoordelijk zijn voor onrecht en misdaad, 
terug moeten herstellen wat verloren is geraakt. Mensen moeten, geleid door hun gevoel 
van rechtvaardigheid, terug een evenwicht herstellen waarmee verder te leven valt 
ondanks wat er gebeurd is. Het is een morele code dat er een rechtvaardig herstel gebeurt 
van wat de ene persoon of gemeenschap de andere heeft aangedaan. Het is 
gerechtvaardigd dat een samenleving een justitieapparaat installeert om dit herstel te 
waarborgen. Zo kan gerechtigheid plaatsvinden in een menselijke samenleving. 
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De Kerk heeft in de voorbije eeuwen gemeend zich te moeten moeien met vergeving. Zij 
heeft teksten zoals deze van Johannes en zoals deze uit de Bergrede en het Onze Vader 
aangegrepen om die claim te leggen. Zij maakte vergeving wél tot een morele code. In het 
reine komen met zichzelf, met het kwaad waarmee men geconfronteerd is geworden, met 
het kwaad dat is aangericht: dat is een proces dat niemand een ander kan opleggen. Pas als 
slachtoffers en daders zich geraakt weten in hun kwetsbaarheid, pas dan is er hoop op 
uitzicht. Waar die kwetsbaarheid niet doordringt en mensen gevoelloos ankeren in hun 
eigen positie of gelijk, is geen vergeving mogelijk en kan ze ook niet opgelegd worden. 
Strafuitvoering en herstel van schade kan wel opgelegd worden, want mensen moeten met 
elkaar verder. Het lijkt wel of de Kerk van God voor altijd de bevoegdheid claimde om in 
zijn plaats te oordelen wat juist en niet juist is. Zo installeerde de Kerk zich als een soort 
goddelijk ministerie van vergevingsaangelegenheden. Ze functioneerde eeuwenlang zoals 
een staat functioneert. Zij beoefende een van boven opgelegde spiritualiteit. De vreugde 
van het geloof in de goedheid van mensen zoals Jezus die uitstraalde, heeft zij bij wijze van 
spreken naar zich toe getrokken, alsof zij alleen kon bepalen wat goed en wat kwaad was. 
 
Vergeving komt nochtans niet van boven, maar uit het hart van de mensen. Vergeving is 
van een totaal andere orde dan gerechtigheid en herstel. Ze helpt gerechtigheid en herstel 
tot stand komen en is er tegelijk de voltooiing van. Vergeving ontmaskert en delft het 
gelaat op van mensen zo dat zij zichzelf opnieuw verstaan als keten van een lange weg naar 
de voleinding van deze wereld. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laten we aan tafel gaan. 
 
We doen dit samen met allen die hier vandaag niet kunnen zijn: op vakantie, ziek of oud.  
Samen met allen die elders in deze wereld tot gedachtenis van Jezus Christus brood en 
wijn met elkaar delen. Samen met hen die hoe dan ook hun leven, hun kennis en 
vaardigheden inzetten tot heil van anderen. Samen met hen die erop toezien dat onze 
aarde niet verder vernietigd wordt maar dat allen hun rechtmatig deel ervan zullen krijgen. 
Samen met onze doden, zij die ons op deze weg hebben gezet, wier liefde ons op het juiste 
spoor heeft gehouden.  
 
Vredeswens 
 
Mogen wij in deze gemeenschap en hierbuiten in de wereld zo met elkaar omgaan dat 
vergeving mogelijk wordt, vergeven van onszelf, van elkaar. En dat wij zo vrede vinden en 
hoop op een verdere voltooiing van de wereld. 


