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OM TE VERGEWE
En Hy het vir sy dissipels gesê: Dit is onvermydelik dat die struikelblokke kom, maar wee
hom deur wie hulle kom. Luk 17:1
In Luk. 17:1 tot 4 leer Yeshua Sy studentevolgelinge die belangrikheid om te vergewe. Hy
leer hulle dat dit onvermydelik is dat struikelblokke oor elkeen se lewenspad sal kom.
Hiermee het Yeshua na figuurlik gesproke struikelblokke verwys wat soos ‘n vangstrik, of
soos ‘n oorsaak van struikeling, sal wees. Hierdie struikelblokke is dit wat mense aan jou
doen wanneer hulle jou verontreg, beledig, verwerp en emosioneel seermaak. Sulke
struikelblokke kom dikwels oor elkeen se lewenspad. Dit is onvermydelik! Hierdie
vangstrikke wek misnoeë, gee aanstoot en veroorsaak weersin wat tot gevolg kan hê dat jy
met onvergeeflikheid in jou hart loop. Onvergeeflikheid is sonde en kan die oorsaak wees dat
‘n wortel van bitterheid in jou binneste kan posvat.
Jaag die vrede na met almal, en die heiligmaking waarsonder niemand die Meester sal sien
nie; en pas op dat niemand in die guns van God veragter nie; dat geen wortel van bitterheid
opskiet en onrus verwek en baie hierdeur besoedel word nie. Heb 12:14 en 15
Onvergeeflikheid het onvrede en onreinheid tot gevolg en maak heiligmaking onmoontlik en
is daarom vrugbare grond vir ‘n wortel van bitterheid. Hierdie wortel van bitterheid kan
meebring dat jy in die genade (onverdiende guns) van YHVH veragter – dit is om jouself van
YHVH se genade te ontneem deur jou optrede van onvergifnis. Dit kan ook aanleiding gee tot
verdere onderlinge geskille en dat baie ander persone daardeur besoedel sal word.
Watter optrede veroorsaak dat jy onder YHVH se genade uitbeweeg en ander persone
besoedel? Dit is jou onwilligheid om te vergewe! Jy het dus in die vangstrik getrap en word
daardeur vasgehou wanneer jy met onvergewensgesindheid loop. Dit het ‘n wurggreep op jou
en dit gaan jou en ander om jou negatief beïnvloed en ernstig benadeel.
Jou onvergewensgesindheid veroorsaak dat jy die lydende party word!! Dit is nie dit wat aan
jou gedoen was, of steeds gedoen word, wat die grootste pyn en hartseer veroorsaak nie. Nee,
jou onwilligheid om daardie persoon wat jou verontreg het te vergewe, sal maak dat YHVH
die Vader nie meer aan jou genade kan bewys nie. Hoekom? Deur jou
onvergewensgesindheid oortree jy een van YHVH se belangrikste geestelike wette, naamlik:
Vergewe ander sodat jy deur YHVH vergewe kan word. Hierdie geestelike wet is opgeteken
in Matt. 6:14 en 15, asook Mark. 11:25 en 26.
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Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook
vergewe. Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle
oortredinge ook nie vergewe nie. Matt. 6:14 en 15
En wanneer julle staan en bid, vergeef as julle iets teen iemand het, sodat julle Vader wat in
die hemele is, ook julle jul oortredinge mag vergewe. Maar as julle nie vergewe nie, sal
julle Vader wat in die hemele is, ook julle oortredinge nie vergewe nie. Mark. 11:25 en 26
Lees dit weer! Indien jy en ek nie bereid is om ander te vergewe nie, sal Vader-God ons
nie vergewe nie!! Dan verbeur ons die genadevergifnis in Yeshua Messias!
Niemand kan bekostig om onder YHVH se genade, soos in Yeshua Messias geopenbaar is,
uit te beweeg nie. Daarom is dit noodsaaklik om elkeen wat jou ‘n onreg aandoen te vergewe.
Ons moet vergewe soos YHVH ons vergewe. Ons moet vergewe sonder om eers vergelding
te eis. Laat vergelding aan Vader-God oor en vertrou Hom om namens jou op te tree. Wees
verseker dat ellende (smart) wag op die persoon wat die struikelblok op jou pad geplaas het.
Want onthou dat Yeshua ‘n ernstige waarskuwing rig aan diegene wat die oorsaak van
struikeling is: maar wee hom deur wie hulle kom (Luk. 17:1).
Jou en my taak is om te vergewe en nie om wraak te neem nie.
Moenie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toorn; want daar is geskrywe: Aan
My kom die wraak toe, Ek sal vergeld, spreek YHVH. Rom. 12:19.
Yeshua Messias het namens jou en my die ergste verontregting ondergaan toe Hy as
onskuldige aan die folterpaal gesterf het sodat ons vergifnis kan ontvang. Yeshua het namens
jou en my ons verontregting, verwerping en beledigings op Hom geneem sodat ons ook ander
kan vergewe.
YHVH se genade is altyd meer as ons sonde. Hy is bereid om ons telkens te vergewe. Wie is
jy en ek om ander dan nie te vergewe nie? Onwilligheid om ander te vergewe, maak dat ons
onsself bokant die Vader verhef. Nee, ons moet onsself verneder deur ander te vergewe!
Om nie te vergewe nie is soos om gif te drink in die hoop dat die ander persoon sal sterf. Jy
moet vergewe terwille van jouself, en nie terwille van die persoon wat jou verontreg het nie!
Onvergifnis maak van jou ‘n gevangene in ‘n gevangenis wat jyself oprig en waarvan jy die
tronkbewaarder is. Jy bepaal jou eie vrylating, en vergifnis is die pad na vryheid!!
Is dit altyd maklik om te vergewe? Nee! Gaan die gevoel van seer en verontregting dadelik
weg as jy iemand vergewe? Nee, nie altyd nie. Om te vergewe is dikwels ‘n proses. Die
beginpunt is die bereidwilligheid en daad om te vergewe. Dit is om daardie persoon te
vergewe al het jy nog seer en voel jy verontreg. Jy vergewe daardie persoon en neem jou
emosie na die Vader wat jou sal troos en jou emosioneel sal genees.
Om te vergewe is jou bereidwilligheid om jou reg om verontreg te voel, prys te gee. Dit is om
die Vader te vertrou dat Hy die proses van vergifnis sal voltooi en dat jy weer as ‘n
emosioneel gesonde mens anderkant sal uitkom. Dit is om die liefdevolle Vader te vertrou dat
Hy vir jou honderdvoudig sal teruggee dit wat jy verloor het. Dit is om te vertrou dat jy
uiteindelik nie net vergewe het nie, maar dat jy ook vergeet het!
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Jaag die vrede na met almal, en die heiligmaking waarsonder niemand ons Meester sal sien nie
Heb. 12:14

Vergewe sodat jy vergewe kan word en sodat jy deel van YHVH se genade en Koninkryk kan
bly. Vergifnis bring vrede; vrede met die Vader, vrede met jou medemens en vrede in jou eie
gemoed. Dit is die pad van heiligmaking en ware vrede (shalom). Neem Yeshua Messias se
hand en stap die pad. Hy is jou Hoëpriester wat jou swakhede en emosies verstaan (Heb.
4:15). Hy is die Een wat versoening bewerkstellig.

Vergifnis kan nie die verlede verander nie, maar wel die toekoms – jou
toekoms!!
Forgiveness Is Not An Occasional Act: It Is A Permanent Attitude – Martin Luther King
Forgiveness is the key which unlocks the door of resentment and the handcuffs of hatred. It
breaks the chains of bitterness and the shackles of selfishness. The forgiveness of Yeshua not
only takes away our sins, it makes them as if they had never been – Corrie ten Boom
You can live in the past, but there is no future there – Unknown
-o-o-o-o-o-oOntvang YHVH se Woord met welwillendheid, maar ondersoek self die Skrifte of hierdie
dinge die waarheid is (Hand. 17:11).
Shalomgroete
Johan Kriel
Epos: kontak@nuwelied.info
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Kopieë mag gemaak en gratis versprei word, maar mag nie verkoop word nie. Geen
veranderinge mag aan die oorspronklike teks aangebring word en dit dan onder die naam
van Nuwe Lied Bediening versprei nie.
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