ZONDAG 51

De bede om schuldvergeving
Psalm
Lezen:
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119 : 32 en 33
Matth. 18:18 v.v.
6 : 1, 2, 3 en 4
32 : 1
99 : 7

Geliefden, het Woord van God dat wij thans willen prediken, is naar Zondag
51 van onze Heidelbergse Catechismus vraag en antwoord 126.
Vraag 126: Welke is de vijfde bede?
Antwoord: Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze
schuldenaren. Dat is: Wil ons, arme zondaren, al onze misdaden, en
ook de boosheid, die ons altijd aanhangt, om des bloeds van Christus
wil niet toerekenen, gelijk wij ook dit getuigenis Uwer genade in ons
bevinden, dat ons gehele voornemen is om onze naaste van harte te
vergeven.
Deze vijfde bede, is een bede om schuldvergeving
1.
2.
3.

Zien wij de noodzakelijkheid daarvan
Het middel, waardoor onze schuld ons vergeven wordt
Letten wij op het kenmerk, waardoor wij weten, dat wij
vergeving van zonde hebben

Wij lazen straks een gedeelte van Matth.18. Daar komt Petrus tot Jezus. Hij
heeft Jezus' onderwijs gehoord en geloofd en nu vraagt hij aan Jezus: Maar
dat "schuld vergeven", waar U over gesproken heeft, dat kun je toch maar niet
altijd door blijven doen?
Daar moet toch ergens een grens zijn. Petrus zegt tegen Jezus: Als we die
grens nu eens op zevenmaal stellen. Zeven is in de eerste plaats heel veel
malen en in de tweede plaats, het is nog een mooi getal ook, dat heilige getal
"zeven". En als we het nu zevenmaal gedaan hebben, is het dan niet mooi
genoeg? Je kan toch niet eindeloos daarmee voortgaan? Je zou de zonde in de
hand werken. Je zou net doen, alsof het niet zo erg was. Zevenmaal, zegt
Petrus. Maar dan zegt de Heere Jezus: Nee Petrus, niet zevenmaal, maar
zeventig maal zeven maal en dan niet in de betekenis van
vierhonderdnegentig maal, maar eindeloos!

Aan dat schuldvergeven mag nooit een einde komen; kan nooit een einde
komen. Petrus wilde de genade toch weer begrenzen door de wet. Hij wilde
toch weer daar komen, waar je zegt: maar nu is het genoeg, verder ga je niet.
Je kunt je niet laten vertrappen en je kunt niet de minste blijven. Het moet
toch een keer uit zijn. Nee, zegt Jezus: eindeloos, want zo vergeeft Mijn
Vader, Die in de hemelen woont. Zeventig maal zeven maal. Eindeloos. Geen
verandering bij Hem en geen schaduw van omkering. Al hebt u met vele
boeleerders geboeleerd, keer nochtans tot Mij weder, spreekt de Heere. Keert
weder, gij afkerige kinderen! Ik zal uw afkeringen genezen (Jer.3:1 en 22).
Petrus, zoudt gij dan zeggen: Zevenmaal is genoeg? Ik zeg u, zegt Jezus:
Zeventig maal zeven maal. Moeilijk? Ja, dat is waar. Onmogelijk? Zonder
genade wel, onmogelijk! Maar alle dingen zijn mogelijk, degene die gelooft.
Ik vermag alle dingen, ook zeventig maal zeven maal vergeven, ik vermag
alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft. Zo wandelend, ja, dan kan
het.
Jezus zegt: Er was een zeker koning, die rekening met Zijn dienstknechten
houden wilde. Een van hen was hem tienduizend talenten schuldig
(Matth.18:23-24). Als rentmeester had hij in de loop der jaren geprofiteerd
van de opbrengsten van de pachters en in plaats van het af te dragen aan zijn
heer, had hij het voor zichzelf besteed. En het was opgelopen, tot in de
millioenen. Eindelijk moesten de boeken voor de dag komen en kwam de hele
fraude aan het licht. Wat staat hem anders te wachten, dan dat hij in de
gevangenis geworpen zou worden? Zal de koning zijn gerechtigheid niet over
hem uitoefenen? Hij zal het gewis doen.
En ziet, terwijl die koning het vonnis over hem uitspreekt, krimpt zijn ziel
ineen, valt hij deemoedig aan zijn voeten en smeekt hem om genade. Die
smeekbede van deze rentmeester maakt het hart van de koning tot was en hij
vergeeft hem alles. Hij hoort niet eens, dat hij zegt: Heer, wees lankmoedig
over mij, en ik zal u alles betalen. Hij is veel milder in het schuld vergeven,
dan hetgeen die rentmeester van hem vraagt. Hij vraagt slechts de tijd, om de
geleden schade te kunnen vergoeden, maar die heer weet, dat hij dat nooit zal
kunnen. Nee, zegt de heer, ik handel koninklijk, souverein, ik schenk u gratie.
U behoeft het niet terug te verdienen, u behoeft het niet terug te geven. Ik
schenk het u allemaal kwijt, en ik zal er niet meer aan denken. U kent de
geschiedenis, hoe hij nauwelijks buiten gekomen, een mededienstknecht
tegenkomt van wie hij nog honderd penningen krijgt. Een luttel bedrag ten
opzichte van die millioenen schuld, die hem zoven is kwijt gescholden. Hij
denkt, dat geld moet ik hebben, dat kan ik goed gebruiken en hij grijpt hem
bij de keel. Zo heeft zijn heer hem nog niet eens gedaan. Hij grijpt hem bij de
keel en zegt: Betaal mij wat ge schuldig zijt. En als deze man, dan ook aan
zijn voeten valt en zegt: Wees lankmoedig over mij, en ik zal u alles betalen.
En die schuld was nog wel te betalen. Honderd penningen was nog wel bijeen
te brengen. Maar hij wilde niet en hij leverde hem de gevangenbewaarders
over en zei: Zet hem in de gevangenis, totdat hij alles zal betaald hebben. Zijn
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mededienstknechten dat horende werden bedroefd en zeiden het tegen hun
heer. Die liet andermaal deze rentmeester bij zich komen en zei: Hoe hebt ge
dit kunnen doen? Ik, die u tienduizend talenten kwijtschold, hoe hebt u uw
mededienstknecht om honderd penningen in de gevangenis kunnen werpen?
En hij heeft opdracht gegeven om deze boze dienstknecht te grijpen en hem in
het gevangenhuis te zetten en hem niet los te laten, totdat zijn ganse schuld
betaald was. Dat komt nooit meer goed, daar blijft hij eeuwig. Nu moet u
verder hier niet over vragen. Het gaat er hier niet over, dat een mens, die
eenmaal genade van God gekregen heeft, dan toch weer af kan vallen uit de
staat des geloofs en weer gelijk kan worden aan een kind der duisternis. Dat is
de bedoeling van deze gelijkenis niet. De Heere heeft hier slechts aan ons
willen vertellen: Zie, is schuldvergeving echt; is genade uw deel; dan kan het
niet anders, dat gij ook genade zult bewijzen aan uw mededienstknechten.
En als ge aan uw mededienstknechten geen genade bewijst, aan uwe
broederen, dan hebt ge ook niet te roemen in de genade Gods. Want dan zijt
ge vervreemd van de genade Gods. Dat heeft de Heere willen leren. Welnu,
tegen de achtergrond van deze gelijkenis komt ook tot ons dit onderwijs uit
zondag 51.
Vergeef ons onze schulden. Zonden zijn schulden bij God. Zonden dat zijn
maar geen tekortkomingen, die we met onze krachtsinspanning eindelijk te
boven kunnen komen. Zonden, dat zijn maar geen gebreken, die te
verschonen zijn, omdat wij mensen nu eenmaal niet volmaakt zijn, nee,
zonden zijn schulden. Elke zonde maakt onze schuld groter. Schulden die zo
hoog oplopen, dat ze nooit meer te betalen zijn. Elke schuld is een
eeuwigheidsschuld. Al zouden we in ons leven maar één keer gelogen
hebben, maar één keer gestolen hebben, maar één keer bedrogen hebben,
maar één keer ons hart op iets anders gezet hebben dan op God, dan zouden
we door die éne zonde reeds de eeuwige straf waardig zijn. Want elke zonde,
die we doen, ook de zonde tegen man, vrouw, kinderen, ouders, boers,
zusters, dat zijn zonden tegen God. En God is eeuwig en God is volmaakt
heilig. Elke zonde is dus een hemelhoge schuld. Dat moeten we goed zien.
We spiegelen ons zo gemakkelijk aan een ander. Er zijn duizenden en
millioenen mensen, die denken, dat zondaren alleen maar mensen zijn, die in
de goot liggen. Of die een zwijnenleven leiden hier op de wereld. Maar als we
ons voor het Woord van God, voor de spiegel van Gods wet stellen, dan zien
we, dat elke zonde, een schuld is voor God.
O, daartoe mogen we wel gedurig bidden om de verlichting van de Heilige
Geest, opdat we daar toch niet overheen zouden leven. We kunnen ook het
zondigen zo gewoon worden, we verharden vaak zo in het kwaad. Wat we
vorig jaar, of tien jaar geleden niet dan met grote schuchterheid en schudding
van het geweten deden, dat doen we, al zondigende, steeds gemakkelijker. En
het gaat ons soms voorbij, dat onze zonden, "schulden" zijn, die zich al hoger
en hoger opstapelen voor God.
Vergeef ons onze schulden. En die schuld, die wij voor God maken van dag
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tot dag, die vermeerdert onze erfschuld waarin we geboren zijn, waarin we
ontvangen zijn, die schuld is nog veel meer dan die tienduizend talenten, die
die rentmeester aan zijn heer schuldig was. Een schuld, zo groot, dat die in
geen cijfers is uit te drukken; zo hoog, dat die niet meer te tellen is. Ja, een
schuld, die niet meer goed gemaakt kan worden. En schuldig te zijn voor
God, betekent de toorn van God onderworpen te zijn. Want op de overtreding
van Gods wetten heeft God de doodstraf gesteld. De dood sterven, niet alleen
straks, wanneer de ziel van het lichaam scheidt, maar ook het gemis, het
eeuwige gemis van God. Het straflijden in de hel. O, ik weet het, daar gelooft
men steeds minder van. Steeds meer mensen zijn er, ook onder de theologen,
die hier niet van willen weten. Maar ik bid u: dit zegt de Heere. Wie heeft het
recht om te zeggen, dat God anders over de zonde denkt, dan ten dage van
Adam, van David, en van Petrus? Wie heeft het recht om te zeggen, dat God
de zonde door de vingers ziet. Wie komt op zulk een gedachte? In het Woord
van God vindt u daarvoor geen enkele aanleiding.
In tegendeel, Gods toorn ontbrandt over de zondaar. Gods wet eist
voldoening. Dat is in de eerste plaats dus noodzakelijk: een zuiver inzicht in
de schuld, die we voor God gemaakt hebben. Daar beginnen we al mee, zodra
we op de wereld zijn. Ook kinderen hebben schuld. Ook jongens en meisjes
maken hun schuld dagelijks groter. Daar zijn geen onschuldige kindertjes. Als
kindertjes sterven zonder nieuw hartje, dan gaan ze ook verloren. Want de
toorn van God rust op ons allen, tenzij dan, dat God ons van die toorn bevrijd
en ons leven vernieuwd heeft en ons Zijn Heilige Geest gegeven heeft en ons
met het bloed van Jezus Christus rein gemaakt heeft van al onze zonden en
van al onze ongerechtigheden. Schulden staat er, de aangeboren en de
gemaakte schuld, de erfzonde en de dadelijke zonde, om het zo eens
theologisch te zeggen. Schulden! En die schulden maken ons tot misdadigers.
Wil ons arme zondaren al onze misdaden vergeven.
U weet, in ons strafrecht, kennen we onderscheid tussen overtreding en
misdrijf. Overtredingen zijn over het algemeen lichte vergrijpen tegen de
wetten. Misdrijven dat zijn zwaardere vergrijpen, die het rechtsgevoel
krenken. Maar bij God is er geen verschil. Bij God is ook zo'n overtreding,
een misdrijf. Elke aanranding van Zijn wet is een verwerpen van Hemzelf.
Toen Eva de vrucht van die boom nam, is dat naar menselijke begrippen maar
een lichte overtreding. 't Was toch maar een vrucht, die ze daar nam, waar ze
van proeven wilde. Dan kun je toch niet zeggen, dat dat een doodzonde is?
Een vrucht van een boom nemen, waarvan God gezegd had: afblijven! En
toch, op die schijnbaar lichte overtreding, is de dood over hen gekomen en
over hun ganse nageslacht. Omdat in deze schijnbaar geringe overtreding
de richting van hun hart openbaar kwam en die was van God af. Het was
breken met God; het oor lenen aan de macht der duisternis, het zich tegen
God stellen. De minste afwijking in ons leven, kenmerkt de richting, waarin
ons hart van nature gaat. Van God af en dat gedoogt God niet. Want de
eeuwige liefde, die in God is, gedoogt geen omzwerven van Hem. Gedoogt
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geen afval van Hem, gedoogt niet, dat we de liefde tot Hem zouden
vermengen met de liefde tot datgene, wat Hij niet wil, dat we lief zullen
hebben. Hoe droevig is het, dat wij met onze kinderen, arme, ja doodarme
zondaren, tienduizend talenten schuldig, als misdadigers staan voor God.
O, gelooft u niet, als we dat zouden gaan zien en ervaren, gelijk het werkelijk
is en hier getekend wordt, dat we dan onze mond in het stof zouden steken,
dat we de Heere dag en nacht zouden aanroepen, of er nog een weg was om
verlost te worden van de straf, die over ons gekomen is. Ik zeg, hiertoe
hebben we nodig de verlichting van de Heilige Geest, en ik zeg er haastig bij:
dat inzicht in onze schuld verkrijgen we niet alleen maar door met ons
geweten te rade te gaan. Ik weet wel, ook ons geweten is Gods stedehouder.
Wanneer we consciëntieus naar ons geweten leven, luisteren naar dat
kloppertje hier van binnen, dan zouden we reeds voor vele zonden bewaard
blijven. Maar toch, hoe ons geweten ons ook moge beschuldigen, om
"schuldenaar te zijn voor God", hebben we meer nodig dan de stem van ons
geweten en de kennis van de wet. Om schuldenaar te worden voor God
moeten we leren zien en dat is ook het werk van de Heilige Geest, dat Hij in
de gelovigen werkt dat we al die schuld gemaakt hebben tegen een God, Die
goedertieren is. Tegenover een Vader, die het ons aan niets liet ontbreken.
Tegenover onze Schepper en tegenover onze Weldoener. Dan gaan we buigen
voor God. Dan breekt ons hart.
Want er staan in de Bijbel ook wel voorbeelden van mensen, die in hun
geweten overtuigd waren van hun schuldenlast en die toch niet tot de
gelovigen gerekend zijn, omdat ze het niet waren. Ik denk bijvoorbeeld aan
Kaïn. Kaïn had zoveel kennis van zijn schuld, dat hij uitriep: Voor mij is er
nooit vergeving, mijn zonden kunnen niet worden weggenomen; ze zijn te
groot. En hij vluchtte van God af. We kennen een Farao, die zei: Ik en mijn
volk, wij zijn goddeloos, wat een getuigenis. Maar hij vernederde zijn hart
niet om de Heere te zoeken. Zo ook Saul, hij roept tot David: David gij zijt
rechtvaardig en ik ben goddeloos; het gelijk is aan uw kant. God staat aan uw
zijde. Maar hij vernedert zich niet voor het aangezicht des Heeren. 't Is slechts
de spraak van z'n geweten, en hij leeft er overheen. En om er niet meer te
noemen, ons staat in het heilig blad, de vreselijke figuur van Judas
opgetekend; Judas, één van de twaalven. Judas een discipel van Jezus, die het
uitriep: Wee mij, dat ik zo gezondigd heb. Die het uitriep: Ik heb gezondigd,
verradende onschuldig bloed. Wat een kennis van zonden. Wroeging in z'n
geweten, omdat hij datgene gedaan had, dat snood was, laag, laf en dat tegen
Jezus. Maar zie, hij vlucht niet met zijn schuld naar God. Hij kan het niet
uithouden onder de liefde-ogen van Jezus. Hij kan niet staande blijven voor
Gods aangezicht. Hij buigt niet daar, waar alleen vergeving te verkrijgen is.
Hij blijft staan met zichzelf en door zichzelf. Hij kiest liever de strop, dan zijn
schuld te belijden. Hij geloofde niet, dat God barmhartig is.
Nu, wie niet gelooft, dat God barmhartig is, belijdt ook zijn schuld niet voor
God. Nog nooit is er een mens geweest, wiens hart voor God gebroken is, of
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hij zag dat God barmhartig is. Want de verbreking des harten, de waarachtige
boetvaardigheid komt voort uit het gelovig zien, al is het nog zo zwak; uit het
gelovig zien van een goedertieren God, van een God, die Vader is, van een
God, die zorgt, van een God, die het niet aan mij verdiend heeft, dat ik zo
tegen Hem doe en gedaan heb, als dat ik gedaan heb. Want die tot God komt,
moet geloven, dat Hij is en een beloner is dergenen, die Hem zoeken.
Maar dát komen tot God, dat verbreekt dan ook elk hart, het hardste hart, het
meeste verstokte hart. Het hart van de meest goddeloze zondaar, die het
bekennen gaat, een arme verloren zondaar te zijn. Nee, hoor maar, wat Paulus
zegt. Hij zegt: Ik ben de grootste van de zondaren. En die man daar achter in
de tempel, van wie Jezus zegt, dat hij gerechtvaardigd afging naar zijn huis.
Die had alleen maar uitgeschreeuwd: O God, wees mij de zondaar genadig.
Maar dat had hij dan ook gezegd. En dat getuigde Paulus ook, door de genade
Gods, die in hem was: Mij, de grootste der zondaren. Mensen, die van hun
schuld ontheven zijn, wiens zonden vergeven zijn, zijn geen supermensen,
maar dat zijn mensen, die door God eerlijk gemaakt zijn, die door God dáár
gebracht zijn, waar ze behoren te zijn, namelijk aan Gods voeten. En die
hebben, om met Luther te spreken: God zijn Woord teruggeven, die hebben
God gerechtigheid toegekend. Die hebben hartelijk tegen God gezegd: U doet
geen onrecht, als U zich nooit meer met mij bemoeit. Kom, bent u daar in uw
leven ook wel eens gekomen? Hebt u wel eens zoveel van die genade van
God gehad, dat u uzelf zag als een schender van al Gods wetten? Als een
overtreder van al Gods geboden? Die geboden, ten opzichte van de liefde tot
God, maar ook die geboden, ten opzichte van de liefde tot uw naaste.
Ik heb straks gezegd, dan zijn ook de zonden, die je tegen je kinderen, tegen
je man, je vrouw, je ouders doet, zonden tegen God. Die verloren zoon riep
het uit: Ik heb gezondigd, tegen de hemel en voor U. En ik ben niet meer
waardig, om Uw zoon genaamd te worden.
Wil ons arme zondaren al onze misdaden vergeven. M'n oog is niet hoog en
mijn hart is niet verheven, zingt de dichter en ik wandel niet in dingen die me
te groot en te wonderbaar zijn. En ook de boosheid, die ons altijd aanhangt.
Ons ganse leven, het leven van de gelovigen, ja, juist in het leven van de
gelovigen. De boosheid staat er, die ons altijd aanhangt. O, het is waar, het
hangt er maar aan. Het hoort er niet meer bij, maar je kunt van dat pak toch
maar veel last hebben. Het kan je toch maar zwaar terneer drukken, die
aanhangende boosheid. Het kan je toch maar van je levenssappen beroven en
het kan je toch maar doen gaan als een eenzame door deze wereld, omdat je
tegen Gods geboden overtreden hebt. Oók de boosheid, die ons altijd
aanhangt tot aan onze dood toe.
En waar wij, Gode zij dank, nooit aan kunnen wennen, nadat we Gods genade
gesmaakt hebben; waar we een afschuw van hebben; wat ons de dood
geworden is, waardoor we hebben leren bidden met de apostel: Ik ellendig
mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? Ik dank God door
Jezus Christus, onzen Heere.
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Terwille van het bloed van Christus, niet toerekenen, staat er. Dit is de weg,
die God gegeven heeft om van de zonde af te komen. Terwille van het bloed
van Christus. Het bloed van Christus, dat is hier het offer van Christus. U
moet natuurlijk niet op heidense wijze denken aan het bloed. Alsof dat bloed,
dat uit de wonden van Jezus droop, op zichzelf de zonde zou kunnen
wegnemen. Al had je onder dat kruis gestaan, al was je hele lichaam
besprengd met dat bloed, dat doet een mens natuurlijk niets. Maar hier is het
bloed: het leven. Hier is het bloed de aflegging van Zijn leven, uit liefde tot
God, uit peilloze onbegrijpelijk liefde tot God. Dus hier staat: om de
offerande van Christus. Je mag het vertalen met: door de liefde van Christus;
door de overgave van Christus omdat Hij Zijn leven heeft afgelegd voor Zijn
schapen. Terwille van het bloed van Christus, niet toerekenen, staat er.
Hier moeten we wel aan denken: Hier gaat het in de eerste plaats over het stuk
der rechtvaardigmaking, de volgende zondag gaat het inzonderheid over het
stuk der heiligmaking. Dit moeten we nauwkeurig onderscheiden in ons
leven. Want God vergeeft niet, op grond van de echtheid van ons berouw.
God vergeeft niet, op grond van de hechtheid en de echtheid van ònze
bekering. God vergeeft niet, op grond van ònze levensvernieuwing. O, daar
proberen wij wel vaak onze hoop en ons vertrouwen op te bouwen en onze
kracht uit te putten. Dan is het vaak zo, dat, als we nog eens echt verbroken
mogen zijn voor God en als we nog eens echt voor de Heere hebben mogen
kiezen en als we nog eens een dag hebben meegemaakt, waar we God de eer
mochten geven, of nog eens een nacht hebben mogen doormaken, waarin we
nog eens Psalmen mochten aanheffen tot Gods eer, al was het zomaar stil in
ons hart, ja, dan voelen we ons weer dichter bij God. Dan voelen we ons weer
lieve kinderen van God. Dan krijgen we weer moed en kracht om verder te
gaan.
Ach het is zulk een wankele grond, wanneer u daar uw vertrouwen, en uw
hoop op bouwt. Want zie, morgen mist ge het gevoel van de genade en dan
klopt er weer niets van uw leven. En morgen stort uw hele gestalte weer in
elkaar, door het een of andere voorval, dat zich toevallig in ons leven
voordoet. En dan zijn we onze vrede kwijt, dan speelt onze oude mens ons
weer parten. Daar kleeft de last van de zonde ons weer aan en dan zitten we
weer in zak en as. En dan beginnen we te twijfelen: zou het toch allemaal wel
waar geweest zijn, is de liefde wel echt geweest. Zou God wel in me
begonnen zijn? Heb ik wel vergeving van zonden? O, als ik nu zo eens
sterven moest. Als ik er aan denk, dan rijzen m'n haren te berge. Hoe komt dat
toch, dat er zoveel kinderen van God zijn, die altijd maar, tussen hoop en
vrees geslingerd worden? Ik zeg het nog eens: Omdat u dit niet ter harte
neemt. Hier staat, dat Hij om des bloeds van Christus' wil, de zonden niet
toerekent. Terwille van het bloed van Christus. Wil er een deugdelijke grond
zijn, om op te vertrouwen in ons hart, dan moet dat in de eerste plaats zijn,
een kennen van onze schuldvergiffenis "om niet". En zolang we daar geen
wetenschap van hebben; zolang dat de wortel van ons zieleleven niet is;
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zolang we niet ontdekt hebben, dat God ons genadig is, niet om onze tranen
en niet om onze levensverbetering en niet om onze prestatie, maar dat God
ons genadig is alleen om des bloeds van Christus' wil; ik zeg, zolang die
bodem niet in onze ziel ligt, dan blijven we als een schip op de woelige
oceaan ronddobberen. Maar omgekeerd, wanneer ons oog met Maria hiervoor
ontsloten wordt, al is het maar enigermate, al is het maar uit de verte, al zien
we maar de contouren van het kruis schemeren door onze tranen heen, dat Hij
daar om mijnentwil arm geworden is, Hij die rijk was, dáár heeft de Zone
Gods, Zichzelf vernietigd, de gestalte van een dienstknecht aangenomen
hebbend, de mens in alles gelijk geworden zijnde, tot zonde door God
gemaakt, als het stemmeloos Lam Zijn bloed gestort voor het aangezicht van
Zijn heilige Vader en dáárin voldaan aan God voor mijn hemelhoge schuld.
Hoe kun je nu weten, of dat zien van Jezus een echt zien is, of dat nu de
werking van de Heilige Geest is, of dat het nu zomaar een zien is, net als van
Jeruzalems dochters. Die hebben Jezus ook gezien en ze hebben ook over
Jezus geweend. Maar ze weenden over Zijn pijn en over Zijn lijden en over
Zijn tranen en over Zijn doornenkroon en zeiden: Ach, die arme man; Hij is
nog zo jong en nu moet Hij al aan het kruis sterven. Maar die tranen, waren
doornen in Jezus lijden. Ze hebben Zijn smart nog verzwaard. Van die tranen
zegt Hij: Ween niet over Mij. Ik lijd niet als een martelaar. Ik lijd als een held,
als een leeuw, als Borg, als Zaligmaker. Nee, zo dus niet.
Maar, hoe kunnen we het dan weten, als we op Jezus zien, dat dat het zien is
door de Heilige Geest? Wel, dan wekt de Heilige Geest altijd het vertrouwen
in ons hart. Nooit heeft een zondaar in waarheid op Jezus gezien, of er is
kracht van Jezus uitgegaan. Dan wekt Hij dat vertrouwen in ons hart. Niet
alleen voor anderen, niet alleen voor de zonde der wereld, maar voor mijn
zonde. Dan geeft dat in mijn hart een overgave, een hartelijk betrouwen, een
stille rust in God. Een hemelse zaligheid. Dat werkt een verandering, dat
wonder van Gods plaatsbekleding, dat wonder van het bloed, dat wonder van
de verlossing. Dan worden we er zelf persoonlijk bij betrokken.
Die Hem zo ziet, die zegt: Dat is Hij, dat is de stem van mijn Liefste. Hij is,
die Een uit duizend, dat kan niet missen. Iemand, die Jezus ziet door het ware
geloof, die krijgt ook iets van die hemelse vrede en van die hemelse blijdschap
in zijn hart. Kijk, dat is nu de grond van onze schuldvergeving "om des
bloeds van Christus wil". Dat veranderd nooit meer. O, het is waar, door alle
nevelen der zonde kan mijn oog afgetrokken worden van die enige offerande
en kan ik weer door allerlei omleidingen van de vorst der duisternis en door
de verkeerdheden van mijn verdorven hart vergeten daarop te staren. Dan
komt weer de onrust, het voortgedreven en gejaagd worden. Maar, zodra
Gods Geest mij weer bij Hem brengt en mij uit al mijn benauwdheden doet
zien op Hem, Die in al mijn lijden mede benauwd geweest is, dan krijgt mijn
hart lucht, dan staan mijn voeten op de bodem, dan zink ik weg, niet in het
niet, maar in de armen van een liefdevol Vader, die Zijn Zoon gegeven heeft
tot een verzoening van al mijn zonden, om het bloed van Christus!
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Vergeving, dat is bij God wegnemen, niet toerekenen, er nooit meer aan
gedenken en er ook nooit meer over praten. En dan àlle zonden. Wij mensen
kunnen ons daar haast geen voorstelling van maken; wij kunnen dat zo
moeilijk. Als wij iemand echt vergeven hebben, dan weten we het over tien
jaar nog en dan zo in de zin van: ja, ik heb het je vroeger ook al eens
vergeven. Maar ik kan niet aan de gang blijven, ik heb het misschien al zeven
keer gedaan. Maar zo doet God het nooit. Als God de zonde vergeeft, dan
praat Hij er nooit meer over, dan gooit Hij ze me nooit meer voor de voeten.
Dan denkt Hij er zelfs niet meer over, dan neemt Hij me aan, als was ik rein
als Jezus. Dat is het wonder van de schuldvergeving. Hij neemt ze weg. En
dan àlle zonden. De erfzonde en de dadelijke zonde, de jeugdzonde en de
zonde, die ik dagelijks bedrijf in mijn huis, in mijn hart, in mijn werkkring
tegenover God en tegenover de mensen. De zonden, waar alle mensen van
weten, maar ook die zonden, waar God en ik alleen maar van weten. Onze
zonden, de zonde van mijn huis, de zonde van mijn kinderen, de zonde van de
gemeente, waar ik een lid van ben, de zonde van mijn volk, van het volk van
Nederland. Als ik Jezus zie, dan schuil ik bij Hem en dan bid ik: Vader,
vergeef ons onze zonden. Dan denk ik ook aan die ander, die nog voortdwaalt
zonder God, die misschien nog vijandig is tegen God, misschien ook tegen
mij en dan zeg ik: Vader vergeef het hem.
Ik las een stukje in het boek van Van der Hoven-Van Genderen over het
zendingswerk in vroeger jaren in Nieuw Guinea. Daar vertelt hij in, dat er een
papoea was, die met anderen neerknielde aan de avondmaalstafel; hij was net
geknield, toen hij weer opstond. Hij liep haastig terug naar zijn bank en daar
ging hij zitten met zijn hoofd in zijn handen. Enkele minuten later stond hij
toch weer op en knielde aan de avondmaalstafel en nam de hand van de man
naast wie hij zat, in zijn hand. Toen na afloop van het avondmaal de prediker
vroeg, waarom hij teruggekeerd was naar zijn plaats, vertelde hij het eerlijk.
Toen ik neerknielde aan de avondmaalstafel, zei hij, zag ik, dat naast mij een
man zat, die mijn vader vermoord had en ik heb gezworen, dat ik zijn bloed
zou drinken gelijk hij het bloed van mijn vader gedronken had. En hoewel
deze wraak niet meer in mijn hart leefde, kon ik toch niet naast hem
neerknielen en hem erkennen, als mijn broeder in Christus. Toen ik zag dat hij
het was, keerde ik terug naar mijn plaats. Maar, vertelt hij verder, toen ik op
mijn plaats zat, zag ik in een gezicht, in mijn hart, hoe Jezus aan het kruis
hing en hoe Hij bad, terwijl Hij hing tussen moordenaren: Vader, vergeef het
hun, want zij weten niet wat zij doen. En toen ik Hem hoorde bidden, om
vergeving voor degenen, die Hem aan het kruis genageld hadden, ben ik
opgestaan en toen kon ik ook hem van harte vergeven, die mijn vader
vermoord had. Zo is de genade Gods. Want, wanneer we Hem zien, die
zonder zonde, Zijn bloed gestort heeft in de plaats van zondaren, zullen wìj
dan, die zelf misdadigers zijn, de zonde van onze naaste niet vergeven? O
nee, dit is geen dorre beschouwing, maar dit is levende ervaring.
Het kan ook niet, dat je zeggen zou: nu ja, mijn zonden zijn eenmaal vergeven
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en wat God vergeven heeft, dat vergeeft Hij voor eeuwig, dus ik hoef niet
meer te bidden: Vader in de hemel, vergeef mij mijn schulden, want ik weet
dat ik een "gerechtvaardigde" ben door God.
Ach, als u zo zou spreken, dan zou u daarmee openbaren de praktijk van het
nieuwe leven niet te kennen. Want, hoewel het zeker waar is, dat, wanneer we
eenmaal dat geloof hebben mogen beoefenen en Christus als onze Zaligmaker
hebben mogen zien, Die in onze plaats aan het recht van God genoeg deed,
dan zal God Zijn genade nooit verbreken en dan zal Hij Zijn Heilige Geest
nooit meer van ons wegnemen, maar zou ons dat beletten om telkens weer
opnieuw, als we gezondigd hebben, als de band gerekt is, als het gevoel van
Gods genade zo verdonkerd is, zou ons dat beletten om opnieuw te bidden:
Vader, maak het weer goed?
Ge kunt mijn kinderen niet wijs maken, dat ik hun vader niet ben. Maar zou
het daarmee genoeg zijn, dat ze alleen maar zouden weten, dat ik hun vader
ben? Als mijn kinderen nooit meer iets zouden bemerken van liefde en trouw,
zouden dan mijn kinderen nog verder kunnen leven? Ze zouden sterven van
verdriet. Zo is het ook met ons ten opzichte van God.
Als we enkel rationeel zouden weten, dat God onze schuld heeft vergeven en
we gerechtvaardigd zijn door het bloed van Christus en we mochten nooit
meer Gods vriendelijk aangezicht zien, we zouden sterven van verdriet. Want
de verbergingen van Gods aangezicht zijn bitterder dan de dood, zegt onze
belijdenis. Dat is de praktijk van de godzaligheid en daarom bidden wij
gedurig of de Heere de toepassing van dat heil dat we in Christus hebben,
telkens en telkens aan onze ziel vernieuwen en verlevendigen wil.
Kom zingen we eerst nog van Psalm 32 : 1.
Tenslotte spreekt de catechismus nog: hoe we nu kunnen weten, wat het
kenmerk is, dat dit alles oprecht is? Wel, dan staat er in het slot: Gelijk wij
ook dit getuigenis Uwer genade in ons bevinden, dat ons ganse voornemen is,
om onze naaste van harte te vergeven. De bede was immers: Vergeef ons
onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat betekent niet:
zoals wij het gedaan hebben, zo moet God het dan ook doen. Dat kan
natuurlijk de bedoeling niet zijn. In de eerste plaats is onze schuldvergeving
een gevolg van, hetgeen God met ons gedaan heeft. En in de tweede plaats is
onze schuldvergiffenis ten opzichte van de naaste altijd nog gebrekkig. Op z'n
best nog zo gebrekkig, dat, als God ons zo de schuld vergaf, wij zouden nog
in onze ellende omkomen. Nee, dat kan de betekenis niet zijn.
De onderwijzer licht het hier toe. Hij zegt: Heere, wij vinden het getuigenis
van Uw genade in ons en door dat getuigenis van Uw genade is er een
voornemen in ons hart. Hij durft niet eens te zeggen: Dat doen we, maar hij
zegt: Door Uw getuigenis is er een voornemen in ons hart om onze naaste van
harte te vergeven. Als wij nu zondaren zijn en dat getuigenis van Uw genade
in ons hart mogen hebben, zoudt Gij dan barmhartige Vader ons verstoten, als
we tot U kwamen, belijdende onze ongerechtigheden voor U? Als wij die
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boos zijn, onze naaste vergeven door het getuigenis van Uw genade, zoudt Gij
dan o, eeuwige, barmhartige en rechtvaardige God geen smekelingen horen,
die tot U komen en zich neerwerpen op het offer van Uw lieve Zoon. Dat
offer, dat Gij geopenbaard hebt, als de bron en als de oorzaak en als de grond
van de schuldvergiffenis van al Uwe kinderen? Dat is de betekenis. Als we
dus het gevoel van Gods genade in ons mogen hebben, dat getuigenis van
Gods genade, het getuigenis van de Heilige Geest, dat God ons tienduizend
talent ponden heeft kwijt gescholden, dan zal ik nimmer die ander bij de keel
vatten en zeggen: betaal me, wat ge schuldig zijt. Dan zeg ik: O God, mij
genade bewezen, zal ik dan die ander, die echt schuldig is, die echt iets tegen
me gedaan heeft, wat hij niet had mogen doen, geen genade bewijzen? En dan
niet alleen, wanneer hij buigt, dat doen de farizeeën ook nog wel. Als je tot
een farizeeër kwam en je beleed ootmoedig je schuld tegen hem, o, dan was
hij wel zo groot, dat hij zei: Ik zal je alles kwijtschelden. Maar als die ander
hatelijk is en vijandig en tegen je blijft opstaan, een vijand van God en van
jezelf, om dan door het bloed van Christus getrokken, en door de Geest van
Christus geleid, zelfs je vijanden lief te hebben en zeventig maal zeven maal
je neer te buigen aan de voeten van je broeder, die misschien je hand afslaat,
en niet eens je milde schuldvergiffenis wil aanvaarden; en zo het beeld van
Christus te dragen. Onmogelijk zeg je, dat kan geen mens. 't Is waar, wanneer
ik in mezelf sta, nooit. Dan sterf ik liever. Maar, wanneer ik op Jezus zie, o,
dan van ganser harte. Altijd weer opnieuw, zeventig maal zeven maal.
Want, dan heb ik uit die gestalte, dat getuigenis van Gods genade in mijn hart.
Een bewijs, een sprekend bewijs, dat God mij genadig zal zijn, dat Hij mij een
genadige Vader is, dat Hij al mijn schuld vergeven heeft. Want o God, ik zou
zo niet zijn, wanneer ik bij U niet gevonden had, een milde hand en een
vriendelijk oog. Omgekeerd is het zo, wanneer je nog steeds die ander bij de
keel grijpt, soms om het minst en zegt: Betalen zul je, je bent schuldig, dan
zegt Jezus: Dan heeft U geen hoop op schuldvergiffenis, van Mijn Vader, Die
in de hemel is, te koesteren. Dan moet u maar verwachten, dat u buiten
geworpen wordt in de buitenste duisternis, totdat u alles betaald heeft. Uit de
geschiedenis van Lukas 7 weten wij, dat degenen, die het meest vergeven is,
ook het meest liefheeft.
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