
Overweging 17 september 2017  24e zdj A 
 
Hoe vaak zeggen we wel niet ‘sorry’? Hoe vaak beseffen we niet dat er iets fout ging in ons 

leven? Vaak maar kleine dingen en we tillen er ook niet zo zwaar aan. Vaak tillen we 

zwaarder aan de fouten van anderen dan aan die van onszelf. Zou het niet beter zijn om dat 

om te keren? Onze eigen kleine tekortkomingen wat kritischer bekijken en wat milder en 

toeschietelijker te zijn in onze beoordeling van anderen? Broeders en zusters, laten we in 

stilte onze persoonlijke zonden voor God neerleggen en bidden om vergeving zodat we deze 

eucharistie met een zuiver hart kunnen vieren. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Vergeving is een van de belangrijkste elementen uit de boodschap van Jezus. In een wereld 

waarin geweld en wraakneming heel gewoon zijn, waarin mensen zich vaak laten leiden 

door woede en hun vijanden dubbel terug willen pakken, in zo’n wereld sprak en spreekt 

Jezus over vergeving en barmhartigheid. Misschien dat wij niet allen meteen aan wraak en 

geweld en terugpakken denken, maar als wij conflicten of meningsverschillen hebben, zijn 

we toch wel vaak bezig met ons eigen gelijk: die ander moet maar eerst komen om het goed 

te maken. Je eigen visie op wat er gebeurd is, is voor jou vaak de enige visie. Je kunt je niet 

voorstellen dat een ander het anders ervaart. Je houdt je vast aan je eigen gelijk. En soms 

gebeurt het dan dat ouders en kinderen of broers en zusters of goede vrienden, elkaar jaren 

niet meer spreken, stevig vasthoudend aan eigen gelijk. Wat is het dan fantastisch als een 

van beide na jaren weer contact zoekt en dat je kunt zeggen: laten we het verleden laten 

rusten, we beginnen opnieuw. 

Vergeving kan veel vormen aannemen. Ik kan iemand vergeven die mij tekort heeft 

gedaan. Dan ben je bereid om niet meer terug te komen op het gebeurde, niet je eigen gelijk 

te laten gelden en de goede relatie met de ander belangrijker te vinden dan je eigen gelijk. 

Jezus heeft op dit punt sterk de nadruk gelegd, ook toen hij zei: als iemand je slaat, sla niet 

terug maar keer je andere wang toe. Als iemand iets van je eist, eis niets terug maar geef 

zonder bitterheid. Vergeef royaal en grenzeloos, niet berekenend, zoals Petrus blijkbaar die 

telt en vraagt hoe vaak, nee, niet als een koude plicht, maar vanuit een warm hart, van 

harte. Geven en vergeven en opgeven, die woorden hebben veel met elkaar te maken. Je 

eigen gelijk opgeven, de fouten van de ander vergeven, je liefde en vriendschap geven.  

Tegelijk moeten die woorden ook niet te gemakkelijk en te goedkoop gebruikt 

worden. Ik kan alleen vergeven wat mij aangedaan is. Ik kan niet vergeven wat de joden of 

de Palestijnen aangedaan wordt. Ik kan niet vergeven wat de duizenden onschuldige 

slachtoffers van de Syrische burgeroorlog is aangedaan. Hun nabestaanden zullen veel 

verdriet en boosheid voelen, wat ze niet zomaar kunnen loslaten. Als iemand zegt: Wij 

moeten het hen maar vergeven, dan denk ik: wie vergeeft precies aan wie. Vergeven is een 

persoonlijke daad, vaak een heel moeilijke daad. Vergeven is niet een soort algemene 

slordigheid, van ‘zand erover’. Vergeven is een beslissing en ik kan een ander ook niet 

verplichten te vergeven. Vergeven is geen juridisch begrip. Of er na een rechtszaak 



persoonlijk iets goed  gemaakt wordt tussen dader en slachtoffer, kan geen rechter 

beslissen, dat is een zaak van het hart. Als het slachtoffer de dader een hand wil geven en wil 

zeggen: Ik vergeef je, dan is dat geweldig. Maar niemand kan een ander daartoe verplichten. 

Je kunt een ander er wel toe aanmoedigen en hem of haar er bij helpen. We hoeven elkaar 

niet te versterken in wrok en haatgevoelens. 

Vergeving komt ook niet in plaats van recht. Een rechter kan niet tegen een 

slachtoffer van diefstal zeggen: laat  die dief je geld maar houden en geef hem er nog iets bij. 

Wij zouden raar opkijken als een rechter dat zou zeggen. Maar persoonlijk kunnen wij dat 

wel. Wie volgeling van Jezus wil zijn zal altijd proberen begrip voor zijn vijanden te hebben 

en een extra stapje mee te gaan met degene die jou onrecht doet. 

In de grote internationale conflicten kan vergeving geen  hoofdrol spelen. Een 

dictator die de mensenrechten schendt, duizenden vermoord heeft en gruwelijk wapentuig 

maakt om daarmee zijn macht uit te breiden, moet op de een of andere manier gestopt 

worden, liefst via diplomatie en geweldloze wegen. Het zou onzin zijn om te zeggen: wij 

vergeven de Syrische president Assad die zoveel politieke moorden en martelingen op zijn 

naam heeft. Maar ongebreidelde wraak is ook niet goed. Misdadigers, ook politieke 

misdadigers, zoals in het voormalige Joegoslavië, verdienen een zorgvuldig proces, een 

eerlijk oordeel en een daarbij passende straf. Dat is de middenweg tussen enerzijds blinde 

wraak en anderzijds zogenaamde vergeving. Jezus heeft zijn oproep om steeds opnieuw te 

vergeven niet voor alle situaties bedoeld.  

Maar juist in de persoonlijke relaties kan vergeving een enorme kracht zijn. Jezus bad 

om vergeving  voor zijn moordenaars. Wij bidden dagelijks dat wij mogen vergeven zoals 

God ons vergeeft. Inderdaad, daar ligt de kern. God vergeeft ons. Al die momenten dat wij 

tekort schieten, al die kleine en grote missers in ons leven, die keren dat wij onrecht deden 

aan medemensen of aan God, Hij biedt ons vergeving aan. Wij horen dat als wij het 

onzevader bidden, wij horen dat na Kyrie eleison aan het begin van de eucharistie en wij 

ervaren dat bijzonder intens in het sacrament van de biecht. Hij biedt ons vergeving aan, 

eindeloos en mateloos, als een moeder die de fouten van haar kind steeds opnieuw wil 

vergeven. Als je je dat dankbaar en blij verwonderd bewust bent, dan ga je toch ook mild en 

vergevingsgezind om met mensen die jou te kort doen. Dan kun je nog wel eens kwaad 

worden en dan kun je ook gelijk hebben, maar dan wil je toch de andere de hand reiken en 

zeggen: we denken er niet meer aan, we gaan verder samen. Zonde en kwaad maken dat 

relaties tussen mensen verkillen en afsterven; dat is de dood tussen mensen. Maar vergeving 

is nieuw leven, daardoor ontstaat er een nieuw begin, dat is opstanding uit de dood, dat is 

Pasen. Op Paasmorgen hebben de leerlingen niet alleen ervaren dat Jezus leefde, maar ook 

dat zij door zijn vergeving tot nieuw leven kwamen. Mogen wij die Paaservaring vandaag in 

deze eucharistie opnieuw beleven en vieren. Amen. 


