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In het woord 'vergeven' gloeit nog altijd iets na van zijn oude betekenis, namelijk wegslingeren. Het kon bijvoorbeeld
worden gebruikt voor het wegschieten van pijlen. Het woord vergeven geeft dus aan, dat alle schuld uit onze boekhouding
wordt weggehaald en in zijn geheel naar iemand anders gaat, namelijk Christus. Zakelijk betekent vergeving dus
kwijtschelding of vrijspraak met als gevolg vrede met God.

Deze vergeving is het grootste geschenk dat God ons geven kan. Daarom belijden we in artikel 23 van de Nederlandse
Geloofsbelijdenis, 'dat ons heil gelegen is in de vergeving van onze zonden'. Deze vergeving is als het ware de
moederweldaad, waaruit alle andere weldaden voortvloeien. Eens werd een zwaar gehandicapte man door een gat in het
dak voor de voeten van Jezus gelegd. Het was zonneklaar wat de bedoeling was. Maar Jezus zegt allereerst tegen hem:
'Kind, uw zonden worden vergeven'. Die weldaad was niet slechts een inleiding op zijn eigenlijke genezing, maar betekende
voor hem volledig heil. Zijn genezing daarna - hoe belangrijk ook - was in vergelijking daarmee slechts een toegift (Marc.
2:1-12).
Terloops merken we op dat de vraag naar vergeving niet meer behoort tot de meest urgente vragen van deze tijd. Voor
zover men nog naar God vraagt, gaat het om zijn aanwezigheid in deze wereld. Een God die onze schulden kwijtscheldt en
daarvoor zijn eigen Zoon liet sterven, kent men nauwelijks meer. Daarom is het goed om te blijven beseffen dat dit thema
volgens de Bijbel de hoogste voorrang moet hebben en houden.

God denkt nooit meer aan de zonde
Alleen God zelf kan onze zonden vergeven. Hij laat ons daarvoor ruilen met zijn Zoon. Deze nam onze schuld op Zich.
God neemt deze overname van onze schuld door zijn Zoon volstrekt serieus. Dáárom rekent Hij ons de schuld niet meer
toe. Christus heeft voldaan door onze schuld te betalen met zijn bloed. Onze schulden verdwijnen dus niet in het
luchtledige, maar zijn geland op Christus. Hij is de zondebok die onze schuld heeft weggedragen naar het kruis en daar
heeft betaald. God denkt niet meer aan onze schuld. Dat betekent niet zozeer dat hij die echt vergéét, maar vooral dat Hij
voortdurend dénkt aan de gehoorzaamheid van Christus tot in de dood. Heel mooi zegt genoemd artikel 23 van de
Nederlandse Geloofsbelijdenis van deze gehoorzaamheid: 'Zij is voldoende om al onze ongerechtigheden te bedekken. Zij
bevrijdt ons geweten van vrees, ontzetting en verschrikking en geeft ons zo vrijmoedigheid om tot God te naderen ...'
Het kan moedeloos maken zoals we steeds nieuwe schuld maken. Zelfs terwijl we vragen om vrijspraak, maken we nieuwe
schuld. We moeten niet alleen erkennen dat we zwaar hébben gezondigd, maar ook 'dat ik nog altijd uit ben op elk kwaad'
(HC antw. 60). Betekent dit dat onze zondige aard altijd het laatste woord heeft? Hoe radicaal is onze vergeving eigenlijk?
De Catechismus onderkent deze moeite. Daarom zegt hij er apart bij, dat God behalve aan onze gemaakte schuld ook
nooit meer denken wil 'aan mijn zondige aard, waartegen ik mijn leven lang moet strijden'. Dat wil dus zeggen dat God zelfs
de vierentwintiguurseconomie van onze allerdiepste slechte begeerten, gedachten en emoties ons niet aanrekent.
Het gaat in de Bijbel over veel, maar de kern van alles is dat God van zijn kant de geschonden relatie herstelt. Daar is Hij
op uit. Dat wil Hij. Dat zegt Hij tegen ons in zijn Woord. 'We stikken in de zonde. Maar Ik (God) wil je die niet
toerekenen. Ik wil die toedekken. Ik wil die niet zien. Ik wil niet met jou rechten. ... Ik wil je rein maken uit pure
barmhartigheid. Dat doe Ik met vreugde', aldus Luther.
Dat blijkt zonneklaar als we kijken naar de sacramenten. Zij wijzen de kern aan van de vele honderden pagina's van de
Bijbel. In alle eenvoud en duidelijkheid wijzen doop en avondmaal unaniem op het offer van Christus, als de enige grond
van ons heil, te weten 'vergeving van zonden en eeuwig leven' (HC, vr./antw. 66,67).

Hoe gaat het bij het laatste oordeel?
Hierover kunnen we kort zijn. Volgens antwoord 56 van de Heidelbergse Catechismus wil God 'nooit meer denken aan al
mijn zonden'. En nooit is nooit. Hij wil ook 'nooit meer denken' aan mijn zondige aard, die al mijn levensjaren heeft
bezoedeld.
Het geloof is een zeker weten en een vast vertrouwen dat 'ook aan mij vergeving van de zonden, ééuwige gerechtigheid en
ééuwig heil door God geschonken zijn' (HC antw. 21).
Maar moeten we niet bang zijn voor een Rechter die onze diepste motieven en gedachten zal blootleggen? Zonder te



speculeren over de voor ons verborgen manier waarop de rechtspraak zal verlopen, is dit duidelijk: de Rechter die we
verwachten, is Dezelfde die voor ons aan het kruis hing, is ook Dezelfde in wiens bloed we zijn gedoopt en uit wiens beker
we hebben gedronken. Hij denkt op die indrukwekkende dag nog precies zo over ons als vandaag.
We wijzen ook op het volgende. Met name door de verkondiging in de kerkdiensten wordt het hemelrijk geopend voor de
gelovigen. Dat getuigt de evangelieverkondiging die zij horen. Maar het kenmerkende van die verkondiging is, dat God naar
dit getuigenis zal 'oordelen, zowel in dit als in het toekomstige leven'. Dus ook op die dag.
Heel iets anders is, dat de gedachte aan dit oordeel ons aanspoort tot serieus zelfonderzoek, ook van onze diepste
motieven, zie 1 Korintiërs 4:5. Dit is echter geen ander onderzoek dan waartoe ook de viering van het avondmaal ons
oproept.
Daarom mogen we 'die grote dag' verwachten 'met sterk verlangen' (NGB art. 37).

Alsof ik zelf betaald had
De realiteit is, dat we nog steeds schulden maken en bovendien nog steeds niet van onze verkeerde aard af zijn. Daarom is
de enige manier om het in orde te krijgen met God, dat Hij doet alsof ik zelf in eigen persoon had betaald (HC antw. 79),
alsof ik nooit zonde had gehad of gedaan (HC antw. 60), alsof ikzelf de gerechtigheid had volbracht die Christus voor mij
volbracht heeft (avondmaalsformulier).
Het bijzondere van dit 'alsof' is, dat God werkelijk doet alsof we brandschoon zijn. Hij behandelt ons echt als zodanig.
Hoe komen we te weten dat het offer van Christus ons zo reëel wordt toegerekend? Daarvoor is onmisbaar een sterke
band met Christus zelf. We mogen zelfs spreken van een eenwording met Hem, door het geloof. Om deel te krijgen aan de
weldaden en schatten van Christus, moeten we eerst deel krijgen aan Hem persoonlijk. Daarom spreekt artikel 22 van de
Nederlandse Geloofsbelijdenis tot twee maal toe van het omhelzen van Christus. Iemand omhelzen is meer dan hem een
hand geven. Hier wordt het gebruikt om onze eenwording met Christus te typeren. We mogen als het ware onze armen om
Hem heen slaan.
Deze eenwording is aan de orde bij het avondmaal. Christus wil dat we zijn vlees en bloed eten en drinken. Hij wil dat we
echt één met Hem worden. Zie daarvoor ook de sterke bewoordingen in antwoord 76. We moeten steeds meer met Hem
verenigd worden, ook al is Hij in de hemel en zijn wij op de aarde. Zelfs het beeld van de huwelijkseenheid van het
bruidspaar Adam en Eva wordt gebruikt!

Ook vernieuwing
Gods genade bestaat allereerst in vergeving, maar gaat daar niet in op. Christus geeft ons namelijk niet alleen zijn bloed,
maar ook zijn Geest. Met zijn bloed betaalt Hij onze volledige schuld. Door zijn Geest maakt Hij van ons andere mensen. 
Vergeving en vernieuwing maken samen de genade. Die twee zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden. Dat houdt
bijvoorbeeld in dat ze niet afzonderlijk verkrijgbaar zijn. Niemand kan de genade van de vergeving pakken, terwijl hij de
genade van de vernieuwing afwijst. Het is dus onmogelijk om de genade te misbruiken als een vrijbrief om op de oude voet
door te gaan. Wie dat wil, wil volgens Calvijn eigenlijk Christus in stukken scheuren en dat is onmogelijk. Zeer helder
spreekt de Catechismus over deze tweevoudige genade in zondag 26. Door de doop wast Christus ons met zijn bloed (dat
heet vergeving), maar evengoed met zijn Geest (dat heet vernieuwing). In antwoord 86 gebeurt dat opnieuw: Christus heeft
ons niet alleen met zijn bloed gekocht, maar ons ook door zijn Heilige Geest vernieuwd tot zijn beeld.
Gelukkig werkt de genade van de vergeving vandaag al volmaakt. Al onze zonden worden kwijtgescholden. Maar de
vernieuwing komt voorlopig niet verder dan een klein begin. Toch is het een veelbelovend begin, want het loopt uit op de
volmaaktheid.

Mogelijke bespreekpunten:
1.De levensvraag van Luther was: hoe krijg ik een genadig God? Hem is verweten dat hij op die manier de mens te veel in

het middelpunt stelde. Daartegenover wees men wel op Calvijn, die meer zou denken aan de eer van God. Zijn we
ook met dit onderwerp misschien te veel met onszelf bezig, ten koste van Gods eer?

2.Soms ervaart men de boodschap van de kerk als tweeslachtig. Aan de ene kant wordt benadrukt dat alles genade is,
maar aan de andere kant dat we vernieuwd moeten worden. Zigzaggen we als het ware tussen de vergeving en
vernieuwing?

3.Velen ervaren Gods aanwezigheid niet meer in deze wereld. Beredeneer hoe dat mede een gevolg kan zijn van gemis aan
zondebesef en dus ook van gemis aan de zeer persoonlijke ervaring van vergeving.

* Tip



Als u het hoofdstuk 'Verzoening' uit de schets Woorden van waarde behandelt, kunt u dit artikel bij uw voorstudie
gebruiken.


