
Eerste Dienst   Wie heeft er vergeving nodig?       18-04-10 
 
Laten we eens kijken wat de Bijbel ons deze ochtend te vertellen heeft. Wie heeft er 
vergeving nodig? 
Romeinen 3:23 Want allen hebben gezondigd en allen zijn verstoken van de goddelijke 
heerlijkheid. (verstoken = hebben het niet, kunnen er niet bij, missen het) 
Allen hebben gezondigd en moeten het zonder de heerlijkheid van God doen. Dit betekent dat 
niemand perfect is. Alleen God kan zeggen ‘Die zonde is groter dan die’. Alleen Jezus kan 
bepalen welke zonde groter is, maar  een ding is duidelijk: we hebben allemaal gezondigd en 
zijn verstoken van de goddelijke heerlijkheid.  
We zijn hier vanmorgen omdat we op Jezus willen lijken. Maar dat gebeurt niet zo snel. 
We vertrouwen de Heilige Geest, Hij is onze gids, leraar, vriend en verlosser. 
 
Johannes 15:3 Jullie zijn al rein (gezuiverd) door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. 
Wat kan je reinigen? Niets dan het bloed van Jezus.  
Of je zonde nu groot of klein is, Hij is in staat ze allemaal te vergeven. Halleluja! 
 
Johannes 17:17 Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid. 
Denk daar eens over na.  
Ik ben blij dat je weet dat je vergeving nodig hebt. Vergeving van zonden raakt de wortel van 
alle pijn. Van ALLE PIJN, alle ongemak. Wanneer je vergeven bent, ben je genezen, bevrijd, 
gered en gezegend.  
Kun je nu de reden zien waarom Jezus tot de verlamde man zei: ‘Je zonden zijn je vergeven.’? 
De mensen die hem brachten zeiden tegen elkaar: ‘Huh, hier kwamen we toch niet voor? Hij 
is ziek, hij kan niet lopen! Zeg tegen hem: sta op en loop!’ Maar Jezus koos er eenvoudig voor 
om met de oorzaak af te rekenen, met de oorsprong, de bron van het probleem, in plaats van 
alleen maar wat te doen aan het probleem, de aandoening zelf.  
 
Markus 2:5   Bij het zien van hun vertrouwen (geloof)  zei Jezus tegen de verlamde: ‘Vriend, 
uw zonden zijn u vergeven.’ 
Toen Jezus hun geloof zag, zei hij tegen de verlamde man: je zonden zijn vergeven.  
Wat betekent dit voor jou? Zonde van de ziel – dat is de oorzaak van ziekte. Als we geen 
zonden gekend zouden hebben zouden we geen ziekte of armoede of problemen kennen. Het 
is de zonde van de ziel wat de ziekte veroorzaakt. We doen het onszelf aan op een bijzondere 
en efficiënte manier. 
 
Psalm 51:9 Ontzondig mij met hysop, dan ben ik rein, was mij, dan ben ik witter dan sneeuw. 
Dat betekent: vergeef mijn zonden en laat mij weten dat ze vergeven zijn. Er is anders geen 
manier waarop een mens kan weten dat hij gereinigd is. Het betekent: wanneer het gebeurt, 
weet ik dat het gebeurt.  
Vergeef mijn zonden en laat mij weten dat ze vergeven zijn. Niet alleen maar ‘mijn zonden 
zijn vergeven’, maar wat is het effect daarvan? Wat komt erna? Wat volgt er op vergeving van 
zonden? Vergeving van zonden raakt de wortel van alles.  
Vergeving van zonden raakt de wortel van alle pijn. Dat betekent dat wanneer je vergeven 
bent, je herstelt bent. Wanneer je gereinigd bent, ben je genezen, gezegend, bevrijd. Vergeef 
mijn zonden en laat me weten dat ze vergeven zijn. Denk daar eens over na. Vergeving van 
zonden raakt de wortel van alle pijn. Wanneer je zonden vergeven zijn, ben je genezen, gered, 
gezegend, etc. Wie heeft er vergeving nodig? Ik. 
 



Psalm 51:10 doe mij blijdschap en vreugde horen, laat het gebeente dat Gij verbrijzeld hebt, 
weer jubelen. 
David vraagt om geen comfort te krijgen voordat hij gereinigd is. De bittere oorzaak van 
zorgen, aandoeningen wordt weggehaald en hij kan in geloof bidden.  
 
Psalm 51:11 Verberg uw aangezicht voor mijn zonden, delg al mijn ongerechtigheden uit. 
Verberg uw aangezicht, sluit uw ogen… Nu pas zag hij serieus hoe smerig zijn hart was. Nu 
zag hij helder.  
De Bijbel verteld dat hij het erg betreurde. Maar het is niet in zijn eigen kracht om het te 
veranderen. Daarom smeekt hij God om een schoon hart in hem te scheppen.  
Hij bad niet vanaf het begin: ‘O Heer, genees mij, zegen mij!’  
Saul zei: ‘Ik heb gezondigd, maar eer me nu hier voor al die mensen.’  
Terwijl Davids grootste zorg was dat zijn verdorven natuur veranderd werd. Hij wilde 
vergeving omdat vergeving de wortel van het probleem raakt. Mensen maken zich vandaag 
drukker om de oplossing van een probleem dan de oorzaak van dat probleem. Davids zorg 
was dat zijn corrupte natuur veranderd werd, omdat hij wist dat vergeving van zonde de 
wortel van alle pijn raakt. Wanneer je vergeven bent, ben je genezen, gered, vrij.  
Het was niet in Davids eigen kracht om te veranderen, en daarom smeekt hij het van God. 
Alleen God die de harten maakt, kan een hart opnieuw maken. Voor Zijn kracht is niets 
onmogelijk. David zei: Schep in mij een nieuw hart, oh God. 
Wie heeft er vergeving nodig? Ik. 
Er is geen ziekte die Jezus niet genezen kan. Zonde van de ziel is de oorzaak. De zwakheid 
van het lichaam is het gevolg van ziekte.  
 
Bid: Zoon van David, heb genade met mij, laat uw genade en barmhartigheid voor mij 
spreken.  
Er gaan nu veel vragen door je hoofd. Waarom blijven je problemen zich herhalen? Waarom? 
Simpel: omdat je met je probleem bezig blijft in plaats van met de oorzaak van dat probleem.  
Wij christenen bidden voor een eeuwige relatie met Christus. Een blijvende relatie met 
Christus. Hoe ontvangen we dat? Door Christus eerst te ontvangen. Hoe? Door niet te vragen 
om comfort voordat we schoongemaakt zijn.  
Wanneer we niet gereinigd zijn, en we krijgen comfort, zal het comfort de test van de tijd niet 
doorstaan. Het zal een tijdelijk iets zijn.  
Open nu je hart voor Zijn Geest en Zijn Woord en begin nu alle sleutels van doorbraak te 
pakken, die zonde van je gestolen heeft. Sleutels van doorbraak in je gezondheid, financiën, 
huwelijkse problemen, je carrière. 
Wanneer ik zeg: je bent gezegend, is dat: wanneer je zonden zijn vergeven, ben je gezegend.  
 
Markus 2:5 Bij het zien van hun vertrouwen (geloof) zei Jezus tegen de verlamde: ‘Vriend, 
uw zonden zijn u vergeven.’ 
Zoon, je zonden zijn je vergeven! En de mensen vragen zich af wat Hij bedoelt. Maar Jezus 
koos ervoor om de oorzaak van het probleem aan te pakken. Ik zeg nu tot jullie: je bent 
gezegend, je bent genezen. Belijd dit! 
David bad voor heiligende genade. Daar bidden we hier nu ook voor. Heiligende genade en 
dit altijd ware verzoek is voor vergeving en genade. Ik zeg tot jullie: jullie zonden zijn je 
vergeven in de naam van Jezus Christus. Begin de vreugde van redding te ontvangen.  
Voor jullie zullen alle bergen vlak gemaakt worden en alle heuvels plat. 
Kijkers, jullie zonden zijn je vergeven, je bent gerechtvaardigd. Of je het nu leuk vindt of niet, 
je bent niet langer veroordeeld. Vraag aan God om de genade om deze zegen te 
houden/handhaven. 


