
VERGEVEN. 
 

14 september 2014 (24
e
 zondag door het jaar A) 

 

Uit hartstocht is een plan ontstaan, een kerk, een jonge kerk al eeuwenoud, zongen we zojuist. 

Ik herken me zelf als een van de mensen die met hartstocht omgaat met mensen, met onze 

kerk, met mensen in nood en in mijn hartstocht en mijn inzet maak ik het mensen ook vaak 

moeilijk, mensen die ik veelvuldig vraag om met mij mee te doen, mensen die ik zo graag wil 

helpen met alle lichtpunten die ik zie en die zij niet of anders zien, ik maak mij schuldig met 

mijn goede bedoelingen, in mijn enthousiasme, daar ga ik mee de mist in.. ook, doordat ik dan 

te weinig vertrouwen heb in wat de mensen tegenover me draagt.. of in leven houdt.... 

 

Ik durf te stellen dat het u ook vaak zo vergaat en dat je dan wel vaker de moed ontnomen 

wordt om je te blijven inzetten voor je moeder, je kind, je buur, je partner... soms zou je even 

heel ver willen wegkruipen, de deken over je oren en dat niets of niemand je ziet of hoort... 

 

Schuld en vergeving, het zijn moeilijke onderwerpen omdat ze zo teer en indringend tegelijk 

zijn. Immers, wat is schuld, het is zo'n groot en beschuldigend woord. Bij schuld denk je vaak 

aan grote gevolgen en hoe gemakkelijk en snel zijn die er niet: grote gevolgen, een kind dat 

wordt aangereden, een kind dat heel jong zijn moeder of vader verliest, ouders die scheiden, 

ruzie maken, iemand die zijn partner verlaat omdat hij het niet langer uithoudt, iemand die om 

te overleven geld verduistert, mensen die uitschreeuwen hoe eenzaam ze zijn, hoe bang voor 

de toekomst, de gevolgen !?  

 

Van de week was ik in groep 8 van BS De Tovercirkel om te praten over de Vredesweek, ik 

vroeg hun: wie van jullie is er bang voor oorlog en heel schoorvoetend stak bijna de hele klas 

de hand op.... 

Wat is schuld, wat doen wij kinderen aan door hen alles te willen geven hier, ook apparatuur 

waarvan we eigenlijk de uitwerking nauwelijks nog kunnen bevatten.. 

 

Wat is schuld, als je nadenkt over ebola en je als iemand op TV van de week hoort vragen: en 

als ebola hier was uitgebroken, hadden we dan ook nog geen serum daar tegen uitgevonden?  

 

Wat is schuld, als je denkt aan mensen in verpleegklinieken, de zorg wordt uitgekleed, de 

mantelzorgers zwaar belast en voor wie geen mantelzorg heeft, hoe ziet je toekomst in de 

kliniek er dan uit? 

 

Ik wil niet doemdenken, ik zou willen dat we samen nadenken over schuld en vergeving, 

niet eenzijdig de schuld neerleggen bij de ander, bij de overheid, de zorg, maar altijd 

bedenken en ik, wat draag ik onbedoeld bij, door te zijn zoals ik ben, door het zo te laten, door 

te zwijgen en weg te kijken, te spreken...door samen te durven spreken? 

 

Ik zou met u willen nadenken en nagaan hoe heilzaam oprechte vergeving was of is of kan 

worden. Dat we ons realiseren, en ons open willen stellen voor kansen en dat er dan goede 

dingen kunnen gebeuren, ook dat er risico's zijn ...Dat u en ik over onze trots, pijn en 

schaamte kunnen heenstappen, dat we bv. kunnen zeggen: 'het had mij ook kunnen 

overkomen; of ik heb eerder zoiets stoms gedaan en toen zei iemand tegen mij: oke, 

'schwamm drüber ' laten we opnieuw beginnen .. 

 



Ik besef heel goed dat er pijn is die nauwelijks te vergeven valt, .. en toch zijn er voorbeelden 

van mensen, en Jezus zelf was daar een voorbeeld van, die door die pijn heen uiteindelijk 

kunnen leren vergeven, “Vergeef het hen want zij weten niet wat zij doen” zei Jezus aan het 

kruis. Echte Liefde gaat ons verstand te boven, wie die liefde ervaart  

wéét voor altijd dat er méér is. 

Doordat we pijn in een context leren plaatsen en je hebt ervaren dat daders ook altijd 

slachtoffer zijn.....zó leren we gaandeweg omgaan met vergeving en schuld. 

 

Er zijn mensen die uit angst om fouten te maken nauwelijks iets durven doen, en altijd maar 

bang zijn dat... daarmee gaat zoveel talent, zoveel inzet, zoveel liefde en hartelijkheid 

verloren, zeker als je durft terugkijken, ....laat de lezingen van vandaag voor hen en voor ieder 

van ons een stimulans zijn om te willen zijn en doen zoals we zouden willen zijn en doen en 

dat gunnen en zien in mensen om ons heen. 

Moge onze gemeenschap een oefenplek zijn om te leren omgaan met schuld en vergeving en 

dat we daar samen veel vreugde, dankbaarheid en vriendschap door ondervinden. Amen 

 


