Schriftlezing: Psalm 32, Matth. 18:23-35, 1 Joh. 1:82:2 Tekst: Matth. 6:12, Thema: HC51
Zingen: Ps. 103:1 en 2, Ps. 86:3, Gez. 5:1 en 6, Ps.
32:1,3 en 6, Ps. 99:7
Hoofdpunten van de preek
De Heere Jezus leert ons dat we vergeving net zo
dagelijks nodig hebben als brood én dat we dit de
Vader zullen vragen. Het is Hem een zorg!
1 Het vijfde gebed
Met ‘en’ verbindt de Heere ‘vergeving’ met ‘brood’.
We hebben het allebei dagelijks en heden nodig.

Waarom ná geloof en bekering dagelijks vragen om
vergeving? Omdat allerlei ‘boosheid’ onze oude
mens nog ‘aanhangt’ en we ons ‘ik’ moeten doden.
Waarom kan en wil God onze zonden vergeven?
God wil dat en gaf daarom Zijn Zoon. Zijn bloed
reinigt van alle zonden. Hij is de Voorspraak.
Is vergeving wel rechtvaardig? God doet recht. Hij
rekent de zonde – voor een ieder die gelooft – aan
Zijn Zoon toe. Te gemakkelijk? Wie op Golgotha
geweest is, zal dit nooit meer zeggen of denken.

Wel bidden om het één en niet om het ander,
verlagen de Vader tot een brood-God of beperken
Hem tot geestelijke zorg.

3 Bidden om vergeven
Vergeving is… een last die van je wordt afgenomen.
Hoe zit het met onze ervaring? De rechtvaardige zal
uit het geloof leven. Geloof bouwt op de belofte.

Waarom zou God onze zonden vergeven? Opdat wij
Zijn Naam zullen eren en als gehoorzame burgers
van Zijn koninkrijk zullen leven om Zijn wil te doen.

De HC heeft aandacht voor ervaring: ‘wij bevinden in
ons het getuigenis van Uw genade’ De Geest getuigt
in de gelovige en laat het Woord weerklinken.

2 Bidden om vergeving
Vergeving is…? De Bijbel gebruikt verschillende
woorden om meer over hetzelfde te zeggen. Drie
betekenissen springen eruit.

De HC verbindt geloofsbevinding (=ervaring) aan de
praktijk: vast voornemen om onze naasten te
vergeven.

(1) De zonde drukt als een loodzware last op je
bestaan, de Heere neemt die weg (bijv. Ps. 32). (2)
‘pardon’ krijgen, je schuld wordt je kwijtgescholden
(bijv. Lev.4-6). (3) Je wordt begenadigd (2Kor. 2:10).
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De bereidheid om te vergeven is een vrucht van
vergeving (géén voorwaarde). Vergeven kan zó
moeilijk zijn. De Vader weet alle dingen. De Geest
komt te hulp.

