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Vergifnis 
 

 
 die grootste stap wat jy kan neem om ou, huidige en 

toekomstige emosionele en soms ook liggaamlike wonde, wat 
ander in jou lewe veroorsaak het, te oorkom en te verander.  
 

Daaglikse vergifnis behoort ‘n leefstyl te wees. 

Nie net sodat jy reg voor God kan staan nie, maar 

om Sy vergifnis en genade in jou eie lewe te kan ervaar. 

Die resultaat gaan dan ‘n lewe van oorvloed wees. 
 

“Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. 
Ek (Jesus) het gekom, dat hulle lewe in oorvloed kan hê” Johannes 10:10. 

vergifnis veroorsaak verandering en transformasie 
in jou lewe. (transformasie beteken om na iets nuuts te verander)  

Na ware vergifnis beleef mense gewoonlik dat vrede en blydskap 
weer terugkeer in hul lewens. Teleurstellings, depressie en 
bitterheid kan totaal en al uit jou hart verdwyn en jy kan werklik ŉ 
nuwe lewe begin beleef!   

 
 

 

 
“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.”  

Mattheus 6:14-15: 
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nooit kan vergewe nie, plaas dit jou in ŉ situasie waar jy 
nie God se vergifnis kan ervaar nie. Inteendeel word bitterheid, 
depressie, wraak, veroordeling en baie ander ongesonde emosies 
jou lewenslange tronk. 

 
 emosionele pyn en toestand 

kan die oorsaak wees van baie siekte 
en ongesteldhede in jou liggaam. Dit 
kan ook baie seëninge van God in jou 
lewe weerhou en blokkeer. Dit 
beïnvloed ook almal rondom jou en 
nog meer die mense naaste aan jou. 
 

”15 En pas op dat niemand in die genade van God 
veragter nie; dat geen wortel van bitterheid opskiet en 
onrus verwek en baie hierdeur besoedel word nie.”  
  Hebreërs 12:15 

 
“15 Exercise foresight and be on the watch to look [after one another], to see that no one falls 
back from and fails to secure God's grace (His unmerited favor and spiritual blessing), in order that 
no root of resentment (rancor, bitterness, or hatred) shoots forth and causes trouble and bitter 
torment, and the many become contaminated and defiled by it.”       
  Hebrews 12:15  Amplified Bible 

 
Prakties:  Lees Matthéüs 18:21 tot 35 deur en dink bietjie oor die situasie 

wat Jesus skets. 
  

Waaroor het Petrus Hom uitgevra? 
 

Gaan dit regtig oor hoeveel keer jy iemand moet vergewe? 
 

Wat kan die toorn wees waaraan die dienskneg oorgegee is?  
 

Wat kan die pynigers wees? 

 
Vergewe ons, ons sondes want ons vergewe ook elkeen wat aan ons skuldig is!  Lukas 11:4  



4 

 

 

 wat jy maak om iemand vry te spreek. Dit is ŉ keuse 
wat jy maak om alles wat jy 
teen iemand hou neer te lê.  
 

Dit is die plek waar jy die eise 

wat jy teen iemand opgestel het 

afskryf. Dit is waar jy die 

wraak, die straf en vergelding 

wat jy teenoor iemand eis, 

neerlê. 
 

 die keuse gemaak het om te vergewe moet jy nog die 
innerlike werk van die besluit afhandel deur gebed en belydenis, 
anders was dit net ŉ goeie intensie en ware vergifnis vind nie plaas 
nie.     (Sien die praktiese gedeelte op bladsy: 85) 

 sal vergifnis maklik wees, ander kere sal dit ŉ rukkie duur.  
Vergifnis beteken nie om die oordeel van God oor iemand uit te 
spreek nie, maar beteken eerder om hom/haar volkome vry te 
spreek vir die leed en skade wat jou aangedoen is. 
 

 waarvoor jy moet wag om oor jou te kom nie. 
Niemand sal ooit regtig lus voel om iemand te vergewe wat jou 
seergemaak of teleurgestel het nie.  
 

Inteendeel is jou gedagtes en gevoelens teenoor so iemand 

glad nie vol van vergifnis, liefde en vryspraak nie! 
 

 of iets waarvoor jy die skuld gee oor enige situasie 
in jou lewe waar jy weet of voel dat jy seergemaak, teleurgestel of 
verwerp is? Dit kan dalk ŉ Kerk wees of selfs God wees omdat dit 
vir jou voel dat Hy dit kon gekeer het of nooit daar was nie! 
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 jy in klein deeltjies begin vergewe omdat die totale 
onreg wat jou aangedoen is dalk te oorweldigend is om alles op 
een slag te hanteer!  
 

Soos wat jy gedeeltes of spesifieke 

persone in die situasie vergewe, 

word dit makliker om die groter 

seer te oorkom. 

 leer ons om ons vyande te vergewe en hulle te seën.  
Oordeel en straf behoort aan God.  Hy sal die situasie oordeel, al 
is dit nie in hierdie lewe nie, sal dit in die toekomstige wees! 
 

 

Om te vergewe gaan dalk geen effek of genesing of verandering in 

die skuldige persoon, plek of organisasie veroorsaak nie, MAAR dit 

gaan ‘n effek, genesing en verandering in JOU lewe veroorsaak! 
 

“As ons, ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om 
ons die sondes te vergewe en ons van alle 
ongeregtigheid te reinig. As ons sê dat ons nie gesondig 
het nie, dan maak ons Hom tot ‘n leuenaar en is sy woord 
nie in ons nie.”                                1Johannes 1:9-10 

 
“My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle 
nie moet sondig nie; en as iemand gesondig het, ons het 
‘n Voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die 
Regverdige. En Hy is ‘n versoening vir ons sondes, en 
nie alleen vir ons s’n nie, maar ook vir dié van die hele 

wêreld.”  1 Johannes 2:1-2 

 
God sal enigiemand wat Hom vra, vergewe! 

 

Wat sal jou rede wees dat jy nie kan vergewe nie? 
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Kolossense 3:13: 
“Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander ‘n klag het;  soos Christus julle 
vergeef het, so moet julle ook doen”. 
 

Markus 11:25: 
“En wanneer julle staan en bid, _______________ as julle iets teen iemand het, 
sodat julle Vader wat in die hemele is, ook julle jul oortredinge mag vergewe”. 
  

Lukas 23:34: 
“Ek Jesus sê:  ‘Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie’.  En hulle het Sy 
klere verdeel en die lot daaroor gewerp”. 

is die beste voorbeeld van hoe God die Vader oor 
jou voel! Daar is so baie voorbeelde van hoe Jesus mense 
vergewe en hanteer het en hoe Jesus die Vaderhart van God aan 
almal kom demonstreer het. 
 

 

As jy jouself nou kan indink dat 
jy voor Jesus Christus staan: 

 
Hoe dink jy gaan HY jou hanteer en vergewe? 
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Prakties: Antwoord die volgende in jou Joernaalboek of teken dit 

iewers aan: 

 

1. Wat is die beste wat met jou kan gebeur as jy ten volle en tot 

op die diepste plekke ander kan vergewe? 
(Dit kan dalk wees om die onvoorwaardelike liefde van God weer dieper te 
ervaar, genesing te kry, rustigheid en vrede te ervaar, liefde en geluk terug te 
kry ens.) 
 

2. Wie anders sal ook baat vind as jy vergewe? 
(Die mense naby aan jou word gewoonlik geaffekteer, wie is dit en wat het jou 
bitterheid of onvergifnis veroorsaak?) 
 

3. Skryf neer watter soort straf, skuld of wraak moet die persoon 

toekom of watter verskoning vir jou aangebied moet word om die 

saak reg te stel:  
(Wees eerlik met wat jy dink moet gedoen word!) 
 

4. Skryf nou neer hoe lank jy bereid is om daarvoor te wag dat 

dit plaasvind. Bedink weer of dit die regte straf vir die 

oortredings is en of die persoon dit in realiteit sal kan kry? 
 

5. As jy weer na die antwoorde in 1. en 2. kyk, sal jy dit al kan 

begin oorweeg om te vergewe, selfs al word die ander persoon 

nie gestraf nie. 
 

6. Maak ‘n afspraak met jou mentor en gesels oor die antwoorde 

wat jy geskryf het. Gesels oor al die diep pyn en woede wat jy 

dalk nog nooit oor kon gesels nie. 

 

7. Maak dan tyd om saam te bid oor elke persoon of gebeurtenis 

wat jou seergemaak en ontstel het. Kyk na die volgende gebed om 

iemand te vergewe en vry te spreek. As jy dit met erns bedoel, 

gaan dit jou lewe vir altyd verander. 
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Vergifnis verander nie jou geskiedenis nie, 

maar dit verander jou toekoms! 

 

 

 

 

Ons Vader wat in die Hemel 

is, dankie dat U my so liefhet, 

dat U Jesus Christus gestuur 

het om namens my te sterf vir 

al my oortredings en sonde.  

 

 

Dankie dat U altyd vir my tyd het en ook geduldig is met my. 

Vader God, U liefde is onwankelbaar en ek kan op U vertrou 

vir elke behoefte wat ek ooit mag hê.  

 

Vader, ek vra dat U deur die Heilige Gees en die openbaarmaking 

van U liefde, vir my ervarings van U liefde, genade en vergifnis 

sal gee en my sal help om ook met genade, geduld en liefde in 

die toekoms teenoor ander op te tree, al ontvang ek dit nie terug 

van hulle nie. 

 

Vader, U Woord, en die Heilige Gees het my oortuig om almal, 

selfs my vyande, te vergewe. Ek wil graag vandag persoon vir 

persoon voor U bring en elkeen ten volle vergewe en vryspreek 

soos wat U my vergewe en vryspreek. 
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Ek vergewe dan nou vir: (Naam) _____________________________  

 

wat my: (dit wat gebeur het) 

 

_______________________________________________________ 

 

Vader, ek vra dat U elke seer, pyn, teleurstelling en gebrokenheid 

in my hart sal kom genees en my sal help om my emosies in 

hierdie situasie reg te stel. Vader, kom wys my in my gedagtes 

hoe U my bystaan, vertroos, beskerm en dat U my vrede gee.  

 

Vader ek bring nou vir: 

 

(Naam) _______________________ voor U en vra dat U ook die 

persoon sal vergewe vir dit wat hy/sy aan my gedoen het. Mag 

U genade vir hom/haar ook aanraak en deur U liefde nader 

aan U gebring word. 

 

Ek bid dat: 

 

(Naam) _____________________ ook genesing en herstel sal kan ervaar 

en ook in die toekoms sal kan inbeweeg wat U vir hom/haar 

voorberei het. 
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Vader, vergewe my dat ek nie wou vergewe nie en dat ek al 

hierdie slegte dinge gedink en gewens het wat moes plaasvind of 

moes gebeur het teenoor hom/haar. 

 

Ek trek nou elke negatiewe woord, vloek, vervloeking, skinder en 

afbrekende woorde terug wat ek teenoor hom/haar gedink of 

uitgespreek het. Mag dit nou kragteloos wees in die Naam van 

Jesus Christus. 

 

Vader nou vra ek U om my te help om nie meer die slegte of 

negatiewe van hierdie gebeurtenis te onthou nie, maar my geheue 

te vernuwe deur die positiewe te onthou wat U vir my gedoen 

het.  

 

Help my nou om die toekoms en dit wat U vir my voorberei het, 

te sien en daarin te begin wandel.  

 

Leer my hoe om onvoorwaardelik lief te hê. 

 

Amen. 
 

Vergifnis laat jou in die huidige lewe 
en nie meer in die verlede nie! 

 

 

Ons sal graag ŉ getuienis van jou wil hoor! 
Stuur ŉ email met jou persoonlike getuienis of enige 

iets wat jy tot dusver in jou dissipelskap pad ervaar het 
na: info@windhoek.church / www.windhoek.church 

mailto:info@windhoek.church
http://www.windhoek.church/

