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Inleiding
Mensen zijn als egels op een koude winterdag Ze zoeken warmte bij elkaar, maar van zodra ze
te dicht komen doen ze elkaar pijn met hun stekels. (Arthur Schopenhauer, filosoof).
Wie samenleeft, samenwerkt of samen optrekt herkent dit beeld heel goed. Met de beste
bedoelingen willen we dicht bij elkaar zijn en toch doen we elkaar pijn.
Soms gaat het over kleine dingen die behoorlijk pijn kunnen doen. Een andere keer gaat het
over ernstige verwondingen. Soms is een breuk onafwendbaar. Misschien blijft de relatie
bestaan, maar nestelt er zich een gevoel van ergernis, bitterheid of cynisme in ons hart. Het
lijkt wel alsof pijn altijd nieuwe pijn oproept.
Partners, collega’s en vrienden vellen een oordeel over elkaar. Ouders beoordelen hun
kinderen en kinderen hun ouders. Broers en zussen beoordelen elkaar. Niemand blijft
gespaard. Het maakt ons onrustig en angstig. Het doet ons twijfelen aan onze eigenwaarde.
Het is heel verleidelijk om telkens te reageren met een tegenaanval.
De dynamiek van vergeving is totaal anders.
Vergeving herstelt onze relaties, zelfs wanneer samenleven of samen optrekken niet (meer)
mogelijk lijkt. In vergeving schuilt een ongelooflijke kracht, die het mogelijk maakt om
opnieuw te beginnen of verder te gaan. Vergeving doet ons boven onszelf uitstijgen.
Wie vergeving zoekt komt vroeg of laat ook bij God terecht. Want vergeving zit in het DNA van
ons christelijk denken en leven, waarmee we opgegroeid zijn. In het evangelie staan woorden
als vergeving en bevrijding centraal. De Bijbel staat vol levensverhalen van mensen die
worstelen met vergeving en kiezen voor de weg van haat en wraak. Maar we vinden er ook
verhalen over God en over mensen, die kiezen voor de weg van de liefde en verzoening.
Vergeving werkt genezend, maar is niet gemakkelijk. Soms bijna onmogelijk of onbereikbaar.
De priester-psycholoog Jean Monbourquette was zich hiervan goed bewust. Volgens hem is
vergeving een heilzame weg waar je kan voor kiezen. Veel meer dan een einddoel dat kost
wat kost bereikt moet worden.
Hij beschrijft de zoektocht naar vergeving als een pelgrimstocht en het te bewandelen pad als
een labyrint. Als priester wist hij dat mensen genezen door elkaar te vergeven. Als psycholoog
wist hij dat mensen eerst moeten genezen alvorens ze kunnen vergeven.
Het is zijn en ons verlangen dat je de helende kracht van vergeving persoonlijk mag ontdekken,
tijdens het lezen of volgen van deze cursus.

De helende kracht van vergeving
Deel 1: Het onrecht stopzetten
Een getuigenis
Lutgarde en Roger zijn al veertig jaar getrouwd. In veel opzichten hebben ze een goed huwelijk.
Toch is er iets dat blijft knagen. In die mate dat Lutgarde al vele jaren niet meer met haar man
meegaat naar recepties en ze bijeenkomsten met vrienden steeds meer vermijdt. Het draait
immers altijd op hetzelfde uit: hij voert het hoge woord en Lutgarde zwijgt. Hij werkt aan de
universiteit en zij heeft ‘maar’ een administratieve job gedaan, halftijds. Van zodra ze iets zegt,
valt hij haar in de rede en verbetert haar. Ze heeft hier al iets over proberen te zeggen maar
hij snapt het niet. Ze verwacht niet dat er nog iets zal veranderen, dus moet ze er maar mee
leren leven, vindt ze. Maar ze ziet nu al op tegen het feest voor zijn pensionering.
Voor veel mensen is vergeven iets als: verdergaan met je leven alsof er geen vuiltje aan de
lucht is. Zand erover. Ze doen gewoon verder alsof er nooit iets gebeurt is. Later zijn ze
verwonderd wanneer er ‘uit het niets’ opeens een enorme woede-uitbarsting of een diepe
neerslachtigheid tevoorschijn komt.
Het onrecht (proberen te) vergeten is een teken van een slecht geheugen. Het heeft weinig of
niets te maken met gezonde vergeving. Je kan de weg in vergeving niet aanvatten zonder eerst
het onrecht stop te zetten of dat toch minstens te proberen. Je kunt niet beginnen dweilen
zonder eerst de kraan dicht te draaien. Het onrecht stopzetten doe je op twee manieren:



Je probeert te verhinderen dat de persoon die je onrecht aandeed dit herhaalt.
Je zorgt ervoor dat je zelf geen nieuw onrecht toevoegt, door het besluit te nemen om
je niet te wreken.

Zonder deze dubbele stap dreigt de weg in vergeving in eindeloze cirkels te lopen. Terwijl je
de ene klap nog verwerkt, wordt de volgende al toegediend, door jou of door de ander.
We beginnen deze stap met onszelf:



Eerst onderzoek je wat de impact is, van je wel of niet te wreken.
Daarna vraag je je af, hoe je kan voorkomen dat het onrecht zich herhaalt.

Als wraak het laatste woord heeft
Soms denken we dat wraak iets is wat je vooral in films te zien krijgt. Stoere mannen met
zwaarden kijken duister in de camera en verzekeren ons dat ze zich gaan wreken.
‘Je wreken’ is echter een universeel menselijk gegeven dat we dagelijks zien gebeuren: aan de
keukentafel, op de weg, op school en op elke werkvloer.
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Vanwaar komt deze wraak-reflex?
Als iemand je onrecht aandoet, wordt de harmonie en het evenwicht in je leven op een
brutale manier verstoord:



Iemand neemt je iets af, wat hem of haar niet toekomt.
Iemand respecteert je waarde en eigenheid niet.

Wraak nemen is dus een poging van het slachtoffer om het evenwicht in zijn of haar leven te
herstellen. De wens om alles terug ‘in balans’ te krijgen is heel menselijk en normaal.
Er is echter een probleem. Door wraak te nemen herstel je niet alleen het evenwicht in je
leven. Je raakt hiermee (op jouw beurt) eveneens het leven van de persoon die je gekwetst
heeft. En dikwijls nog wat harder dan dat dat je zelf geraakt werd. Het hoeft ons dan ook niet
te verbazen dat het geweld hierdoor snel kan escaleren.
Een getuigenis
Sara werpt een blik op de klok. Kwart na zes. Marc is te laat voor het avondeten. Alweer. En
alweer vond hij het niet nodig om haar te verwittigen. Straks zal hij wel een goede uitleg
hebben. De baas die op het laatste moment binnenkwam, een vergadering die langer uitliep,
een telefoon van een lastige klant. Net alsof het haar geen moeite heeft gekost om tegen 17 u
aan de opvang te zijn en vervolgens op één uur tijd te koken en drie vermoeide kinderen door
hun huiswerk te loodsen.
‘Wij beginnen alvast’, roept ze naar de kinderen. ‘Is papa er nog niet?’, vraagt Luka. ‘Papa is
er nooit. Papa vindt andere dingen veel belangrijker’, snauwt ze. ‘Belangrijker dan ons?’ vraagt
Ellen met grote ogen.
Hoe kan het anders?
In een eerste stap moeten we ons ervan bewust worden, dat ‘wraak’ zich kan vermommen.
Natuurlijk herkent iedereen wraak in de vorm van:



Een (hardere) duw teruggeven.
Een vernietigende opmerking maken.

Maar soms werkt ‘wraak’ veel subtieler:





De sfeer saboteren door niets meer te zeggen.
Negatief over iemand spreken tegenover derden (in plaats van het met de persoon
zelf uit te praten).
Je afreageren op een zwakkere derde (die er niets mee te maken heeft).
De negativiteit tegen jezelf richten en geen vreugde meer scheppen in het leven.
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Iedereen heeft de neiging om zich te wreken. Het is door en door menselijk.
In een tweede stap groei je in het besef wat de gevolgen zijn voor jezelf en de anderen. Wraak
is als een brandend stuk hout, dat je vasthoudt om degene die je kwetste ermee pijn te doen.
Maar ondertussen verbrand je wel jezelf eraan.
En dat kan op veel manieren:







De wraak rijt de wonde (opnieuw) open die hierdoor niet verder kan genezen.
Je bent (onbewust) bang voor de weerwraak op jouw wraak.
Jouw oordeel over de ander, laat je veronderstellen dat de anderen net zo scherp over
jou oordelen.
Je voelt je schuldig.
Je zelfrespect daalt.
Je kunt er letterlijk ziek van worden.

‘Wraak’ en ‘wrok’ kan je ganse gezin en je persoonlijk leven ontwrichten of verwoesten.
Natuurlijk kan je je wrokkige gedachten (of het natuurlijke verlangen om iemand lik op stuk te
geven) niet zomaar in het niets laten verdwijnen. Maar je kan er wel voor kiezen om er niets
mee te doen en het in gedachten los te laten.
Bij de derde stap neem je een wilsbesluit. Dat is geen emotionele beslissing. Je kan je kwaad
en gefrustreerd voelen en toch het besluit nemen: ‘Ik wreek me niet en/of ik weiger een rol
te spelen in de wraakplannen van iemand anders.’
Is vergeven dan ‘zand erover en verder doen’?
Misschien heb jij (net als veel andere mensen) een hekel aan het woord ‘vergeving’ omdat het
vaak misbruikt wordt om onrecht toe te dekken:



‘We praten er niet meer over’, zegt de leraar, zonder de pestkop op zijn gedrag aan te
spreken.
‘Je moet dat met de mantel der liefde bedekken’, zegt de ene collega tegen de andere.

Wie onrecht gepleegd heeft, gaat op dat moment vrijuit. Onder die mantel der liefde kunnen
soms heel erge dingen verstopt zitten.
Een getuigenis
Jasper was die dag na school meteen naar zijn kamer gelopen. Daar vond zijn mama hem in
zijn bed, diep weggekropen in het donsdeken. Hij schokte van het huilen. Pas vele zakdoeken
later lukte het Ilse om te horen wat er precies gebeurd was op school.
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De leraar was woedend geworden toen Jasper voor de tweede keer zijn pennenzak op de grond
had laten vallen. Hij had het raam geopend en de pennenzak, met een nieuwe vulpen erin,
naar beneden op de speelplaats gegooid en gezegd dat hij hem maar moest gaan halen. En
dat hij de volgende keer Jasper zelf ook naar beneden zou gooien.
Iedereen had hem de hele dag uitgelachen. Ilse luisterde en troostte. Toen ze terug beneden
was, voelde ze zich droevig en woedend tegelijk. Die leraar wist toch dat Jasper ADHD had?
Waarom moest hij hem zo erg vernederen? Hij had het al moeilijk genoeg. Ze had zin om
meteen naar de directie te stappen. Of een hartig woordje met de leerkracht te spreken.
Maar zou het iets uithalen? Die leraar was zo sterk met woorden. Waarschijnlijk zou hij haar
niet eens laten uitspreken. Ze kreeg het toch nooit goed uitgelegd wat ADHD nu precies was.
En een gesprek met de directie zou alles misschien alleen maar erger maken.
Na een nachtje slecht slapen, waarin ze wel honderd gesprekken in haar hoofd had gevoerd,
kwam ze tot een besluit. Ze zou het zo laten. Soms moest men iets laten passeren. Eerst voelde
ze zich opgelucht. Maar ze merkte toch dat ze in het weekend nog altijd aan het voorval liep
te denken…
Moet je dan echt zomaar altijd over je heen laten lopen? Moet je toelaten dat het onrecht
zich telkens herhaalt? Zeker niet. Er bestaat een andere manier om op onrecht te reageren.
Hierbij richt je je niet op de persoon zelf, die je slecht behandeld heeft, maar op wat die
persoon heeft gedaan.
Je gaat op zoek naar manieren om het onrecht stop te zetten:







Vaak kan dit door een goed gesprek tussen de betrokken personen.
Soms is het nodig om er een derde onafhankelijke partij bij te halen.
Soms kan je je beroepen op afspraken, een reglement of de wetgeving.
Vaak zullen er nieuwe of betere afspraken met elkaar moeten gemaakt worden.
Soms kan dit door iets aan jezelf te veranderen: door wat meer afstand te nemen,
door je assertiever of minder kwetsbaar op te stellen.
Misschien is het zelfs nodig om een vrederechter in te schakelen.

Niet reageren op onrecht is vaak een keuze uit angst, uit onmacht of gemakzucht.
Helemaal niet uit vergevingsgezindheid. En daar komen we geen stap mee verder…
Een getuigenis
Niet in alle families worden alle kinderen even graag gezien. Maarten had altijd geweten dat
zijn twee zussen de lievelingen waren. Zij waren de goede studenten. Zij hadden de mooie
carrières, op hen waren de ouders fier. Maar hij had niet zien aankomen wat er zou gebeuren
toen zijn ouders overleden. Hij kon zijn ogen niet geloven toen hij na de begrafenis het ouderlijk
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huis bezocht. Het was bijna helemaal leeg. Zijn beide zussen hadden alle mooie meubels al
verdeeld onder elkaar. Hij voelde zich zo gekwetst dat hij geen zin had om hier ruzie over te
maken. En tegelijk besefte hij dat hij hier stappen moest zetten: voor zichzelf en zijn gezin, en
eigenlijk ook voor zijn zussen, zodat zij zouden beseffen dat dit gedrag niet goed was.
Een paar pogingen tot een open gesprek haalden niets uit. Het was een gigantische stap voor
Maarten om uiteindelijk naar de vrederechter te stappen, maar hij had er later geen spijt van.
Niet alleen werd hij in zijn gelijk gesteld, wat hem meer deugd deed dan hij voor mogelijk had
gehouden.
Ook was er – alhoewel de relatie nadien verre van beter was – toch een zeker respect gekomen
van zijn zussen uit naar hem toe. Een soort van respect dat er voordien totaal niet was geweest.
Er is een groot verschil tussen ‘wraak nemen’ en ‘het onrecht dat de ander je aandoet stopzetten’.
In de praktijk is het niet altijd gemakkelijk om het onderscheid te maken tussen deze twee
bewegingen van eenzelfde stap. Denk eens na over de volgende uitspraken:








Stel je een einde aan het onrecht wanneer je jouw partner, die steeds zonder
verwittigen te laat is, een kom koude soep voorschotelt? Of ben je dan wraak aan het
nemen?
Was die laatste foto op facebook van het feestje (waar je zus niet op uitgenodigd was)
zo mooi dat je die met haar wou delen? Of was het bedoeld om wraak te nemen?
Is het tegenwerken van je trainer, die je dikwijls vernedert, een einde stellen aan het
onrecht? Of wil je hiermee wraak nemen?
Is jouw stilzwijgen tijdens het overlegmoment met je collega, die zeer dominant is,
een einde stellen aan het onrecht? Of is het jouw moment van wraak nemen, door
hem belangrijke informatie te ontzeggen, zodat zijn project mislukt.
Stel je een einde aan het onrecht wanneer je weigert om de was van je tiener te doen,
omdat hij geen respect naar jou toont? Of ben je wraak aan het nemen?

Een paar eenvoudige vragen kunnen je helpen om binnen jezelf dit onderscheid te maken.







Heeft mijn houding of actie mijn relatie positief beïnvloed?
Heeft het de situatie in het algemeen positief beïnvloed?
Hoe voel ik mij nu t.o.v. de persoon die me niet goed of respectvol behandelde?
Kan ik die persoon oprecht het beste toewensen?
Kan ik wat er gebeurd is emotioneel loslaten, eens het gesprek of de actie achter de
rug is? Of blijf ik het herkauwen en/of zinnen op wraak?
Kan ik de relatie verder zetten (weliswaar op een andere manier, dan voorheen)?

Als je al deze vragen bevestigend kunt beantwoorden, ben je beslist bezig met het onrecht
stop te zetten.
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IN EEN NOTENDOP




Besluit om je niet te wreken:
o niet op de persoon die je kwetste, niet op derden en niet op jezelf.
Onderneem stappen om het onrecht dat de ander je aandeed stop te zetten.
Stel bij deze stappen altijd het welzijn van alle betrokkenen voorop.

HUISWERK
Wrok is net zo aanwezig in relaties als een verkoudheid in volle wintertijd.
Het geeft geen zin dit te ontkennen.
Neem samen het besluit om de sfeer in jullie relatie/gezin niet te laten verzuren door wrokkige
gedachten en daden.
Is er onrecht in jouw gezin? Aarzel niet om het onrecht stop te zetten. Ook klein onrecht dat
zich telkens herhaalt kan schade op termijn aanrichten.





Zoals een oneerlijke taakverdeling met je partner.
Het jongste kind dat steeds gelijk krijgt.
Het onrustige kind dat alle aandacht opeist.
Enz.

Kies samen een symbool, een foto of een spreuk en hang dit in je huis goed zichtbaar op.
Is er onrecht op je werkplaats? Of in je hobbyclub? Aarzel niet om het onrecht stop te zetten.





Je krijgt altijd de vervelendste taken als er iets moet gebeuren.
De dominante collega die telkens over je heen walst.
De chef die leuk vindt om je openlijk te bekritiseren.
Enz.

Doe dit op een rustige en kordate manier. Laat gemakzucht of angst voor conflicten de
rechtvaardigheid niet ondermijnen.
Laat ‘wrok’ geen taboe zijn in jullie middens. Durf erover te praten.
Leer de vele (verschillende) gezichten van ‘wraak’ kennen en herkennen.




Bij jezelf.
Bij je gezinsgenoten.
Bij je vrienden en collega’s.

De kracht van vergeving | pastorale vorming | dekenaat Aalst| 2020

6|100








Wie neemt er wraak door zich terug te trekken en te mokken?
Wie door je openlijk te negeren?
Wie door iets lelijks te zeggen?
Wie geeft de hond een tik?
Wie maakt (gooit) er bewust iets kapot?
Enz.

Wees zelf rechtvaardig en handel ernaar.
Gevoelens en gedachten over wrok, zijn diep menselijk. Ook in de Bijbel vinden we verhalen
terug over ‘wraak’ nemen en/of afzien van ‘wraak’. Lees enkele verhalen en onderzoek op
welke manier de personages met wraak zijn omgaan.






David en Saul (1 Samuel 15 – 31)
Jozef en zijn broers (Genesis 37 - 45)
Esau en Jacob (Genesis 25 - 33
Simson (Richters 13 – 16)
Enz.
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De helende kracht van vergeving
Deel 2: Je zit vast
Een getuigenis
Mattias is 49 en heeft twee kinderen. Zijn huwelijk is na 19 jaar stukgelopen. Op een dag kwam
hij thuis en het huis was leeg. Niet alleen zijn vrouw en kinderen waren verdwenen, maar ook
het grootste deel van de meubels. In de zelfhulpgroep vertelt hij dat hij niet meer boos is. Hij
zegt ook dat hij niet gekwetst is. Hij begrijpt het immers allemaal want hij is serieus
tekortgeschoten in de relatie.
Eigenlijk zegt hij dat hij in de eerste plaats naar de groep is gekomen om meer bij te leren over
vergeving. ‘Ik hoef mijn vrouw immers zelf niets te vergeven’. ‘Ik begrijp haar beslissing, want
ik heb zelf al veel mensen gekwetst in mijn leven. Ik wil meer leren over hoe zij mij kunnen
vergeven. Daarom ben ik hier.’
Heel wat mensen ontkennen dat ze gekwetst werden. Ze voelen zich liever schuldig dan
beschaamd. Ze zijn liever degene die kwetst dan degene die gekwetst wordt. Het liefst willen
ze deze pijnlijke, vernederende bladzijde in hun leven zo snel mogelijk omslaan en doen alsof
er niets gebeurd is. De menselijke geest is erg vindingrijk in methodes om zichzelf dat gevoel
van pijn en schaamte te besparen. Maar geen enkele wonde kan genezen tenzij men het lef
heeft om ernaar te kijken en te erkennen: ik ben gekwetst.
Verstandelijke weerstanden
Als we iets ergs meemaken, roept dit heftige pijnlijke emoties op. We proberen ons dan op
verschillende manieren te beschermen tegen die pijn. Eén van die manieren is weigeren om
de volle omvang van het onrecht met het verstand te erkennen.
Dit is een heel natuurlijke reactie. Soms is iets zo erg dat we het maar beetje bij beetje laten
doordringen. We hebben schrik dat de volle omvang van het gebeuren ons anders zou
verpletteren.
Wanneer deze ontkenning echter blijft duren, wordt ook de mogelijkheid tot genezing
tegengehouden. We bouwen een pantser om ons heen en de ontkenning van de pijn
veroorzaakt een geestelijke verstikking. Het pantser, oorspronkelijk bedoeld om ons te
beschermen, wordt steeds meer een verstikkende dwangbuis, en maakt het onmogelijk dat
de wonde kan genezen.
Meestal ontkennen we niet helemaal datgene wat er gebeurd is. We gaan het voornamelijk
minimaliseren.

De kracht van vergeving | pastorale vorming | dekenaat Aalst| 2020

8|100

Een getuigenis
Iedereen weet dat Kevin, een jongen van 16, verslaafd is aan drugs: zijn vrienden, de leraars,
de buren. Je ziet het aan zijn ogen, de onzin die hij soms uitkraamt, zijn wisselvallige
stemmingen, het soort kerels waar hij mee rondhangt. Iedereen weet het, behalve zijn moeder.
Al verdwijnt er geld uit haar portefeuille, al wordt Kevin woedend wanneer ze zijn kamer heeft
opgeruimd, al stapelen de slechte schoolresultaten zich op, … ze blijft geloven dat er niets
ernstigs aan de hand is. Gewoon een stevige puberteit.
Een andere manier om te ontkennen dat we gekwetst zijn, is door de persoon die ons kwetste
te verontschuldigen. We pleiten deze persoon vrij van wat hij of zij deed. Hiermee pleiten we
meteen onszelf vrij van het ‘slachtoffer-zijn’ van deze daad.
Een getuigenis
Caroline is verwonderd wanneer ze de stem van haar vriendin Ellie aan de telefoon hoort. Ze
heeft er nog maar net de hele namiddag doorgebracht, samen met haar zoontje van 7 jaar,
Sam. Het was geen leuke namiddag, Sam was erg lastig geweest.
Ellie klinkt een beetje verward, begint drie keer iets op een andere manier te vertellen en gooit
het er ten slotte uit: ‘Caroline, ik kon het niet meer aanzien hoe jij je laat doen door jouw
zoontje. Je ziet hem zo graag, en hij maakt er misbruik van. Hij weet perfect dat hij zijn zin
krijgt wanneer hij het op een huilen zet.’ Caroline voelt haar stekels overeind komen. ‘Sam
heeft het vaak moeilijk als hij niet in zijn thuisomgeving is. Daar moet ik begrip voor hebben,
en naar ik hoopte jij ook.’
'Dat weet ik, maar dat kan niet betekenen dat jij je eindeloos moet aanpassen! Je hebt geen
moment rust gehad. We hebben niet eens kunnen spreken. Kinderen kunnen ook soms gewoon
stout zijn. Volgens mij is Sam vanmiddag gewoon stout geweest!’
Caroline opent haar mond voor een antwoord, maar sluit hem weer. Want ergens beseft ze
dat Ellie gelijk heeft.
We verontschuldigen iemand op basis van:




Zijn of haar verleden (vb. de opvoeding, afwezige vader, depressieve moeder, enz.)
Moeilijke omstandigheden (vb. werkloosheid, een ziekte, een verbouwing, enz.)
Zijn of haar beperking (vb. autisme, ADHD, leermoeilijkheden, enz.)

Er komt later een moment in het proces van vergeving, waarop deze zaken helpen om te
begrijpen waarom iemand op een bepaalde manier wel of niet gehandeld heeft.
Maar dat kan pas nadat we eerst onze kwetsuur gevoeld en erkend hebben. Het ontkennen
en verontschuldigen kan hier lijken op vergeving, maar is dat niet.
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Echte vergeving is als een nieuwe geboorte, het kost pijn.
Wie de pijn niet onder ogen wil zien, ontdekt al snel dat er helemaal geen vergeving heeft
plaats gevonden. Enkel een wegduwen van de pijn. Maar al snel steekt die (bij herhaling van
de feiten of bij een nieuwe opgelopen kwetsuur) weer de kop op. En vaak feller dan ooit!
Een getuigenis
Marie heeft al tien jaar een relatie met Sven. Ze waren al in de dertig toen ze elkaar ontmoetten
en er zijn geen kinderen. Zij vindt iemand vieren erg belangrijk. Al lang op voorhand kruist ze
de data van huwelijksverjaardagen of andere feestelijke data aan. Iedere keer opnieuw zorgt
ze voor een leuke verrassing op die dag. Zelfs voor Vaderdag plant ze iets leuks en laat Sven
met een kaartje weten dat hij een echte vaderfiguur is voor zoveel mensen.
Sven vertelt iedereen glunderend hoe attent zijn Marie wel is. Helaas denkt hij er niet aan om
zelf belangrijke data in zijn volle agenda te zetten. Een paar keren is hij haar verjaardag
gewoon vergeten. ‘Oh, nee, we hebben er geen ruzie over gemaakt’, vertelt Marie aan een
vriendin. ‘Waarom zouden we? Ik begrijp het helemaal. Bij Sven thuis was dit nooit de
gewoonte en bovendien heeft hij het razend druk.’
Ze meent het echt wanneer ze dit zegt. En begrijpt zelf niet waarom ze, een paar weken later,
helemaal door het lint gaat wanneer hij vergeten is om het beloofde brood mee te brengen.
Emotionele weerstand
Ons verstand weigert vaak om de volle omvang van de feiten te aanvaarden. Er kan ook een
sterke emotionele weerstand zijn.
Als we gekwetst worden, beseffen we in een flits hoe kwetsbaar, onhandig, afhankelijk of
machteloos we (in sommige situaties) zijn. We voelen ons ‘beschaamd’, onmachtig,
minderwaardig of niet in staat om iets aan de loop van de dingen te veranderen.
Doorgaans hebben we zo een grote hekel aan dit gevoel van schaamte dat we er alles aan
doen om het niet te moeten voelen. Als we wraak nemen, voelen we ons opnieuw machtige
mensen die de touwtjes van ons leven in handen hebben.
Soms worden we angstvallige perfectionisten, die alles zo goed (willen) doen dat niemand ons
kan ‘beschamen’ met een verwijt. We vermijden zoveel mogelijk risico’s. Als we ondanks al
die voorzorgen toch op een fout betrapt worden, moffelen we die meteen weg (door te
ontkennen, te liegen, iemand anders de schuld te geven, enz.).
De buitenwereld moedigt dergelijk gedrag aan. Doch hierdoor geraken we steeds meer
geïsoleerd van onszelf en de anderen. We vragen ons af waarom we plots niet meer zoveel
plezier hebben in het leven.
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Soms doen we net het omgekeerde: we wentelen ons in de rol van het eeuwige slachtoffer
omdat we ontdekt hebben dat dit voordelen oplevert. Maar het slachtoffer spelen (en
hierdoor steun en sympathie krijgen) is helemaal niet hetzelfde als dat pijnlijke besef van
kwetsbaarheid.
Uiteindelijk vervangen we ons schaamtegevoel door een schuldgevoel. We gaan onszelf
verwijten, want het voelt nog altijd beter om te zeggen: ‘Jij idioot, hoe kon je dat nu laten
gebeuren? Zag je dit echt niet aankomen?’ dan te erkennen: ‘Ik ben kwetsbaar, ik ben vaak
onbekwaam of machteloos.’
Toch ligt in het erkennen van die kwetsbaarheid (en de schaamte erover) het begin van onze
genezing. Als we gekwetst worden, krijgen we een kans om te groeien in het besef dat we
kleine breekbare mensen zijn.
Een getuigenis
Het gebeurt wel eens dat ik ruzie heb met mijn vrouw. Zij durft me dan wel eens zeggen: ‘Ik
kan er niet bij dat jij als maatschappelijk assistent zo slecht kan luisteren.’ Als mijn vrouw een
dergelijke opmerking gaf, werd ik woedend. Mijn kwaadheid maakte het mij nog moeilijker om
ons conflict op een harmonieuze wijze op te lossen.
Toen volgde ik een groeigroep in vergeving en daar werd over schaamte gesproken. Toen mijn
vrouw bij een volgende ruzie opnieuw zei: ‘Ik kan er niet bij dat jij als maatschappelijk assistent
zo slecht kunt luisteren’, voelde ik opnieuw de woede in mij opkomen. Ik kon me ditmaal wel
bedwingen en ik stelde mezelf de vraag ‘Hoe komt het dat deze opmerking me zo treft?’
En ineens wist ik het antwoord. En ik gaf dat antwoord ook aan mijn vrouw. Ik zei haar: ‘Ik
schaam me. Het doet me verdriet dat ik als maatschappelijk assistent niet in staat ben om
altijd goed te luisteren.’ Toen ik dat uitsprak, voelde ik mijn woede zakken. Ik kwam er voor uit
dat ik, zelfs als maatschappelijk assistent, niet altijd goed kan luisteren. Ik liet me kennen als
‘een beperkte mens’. Dat deed me goed.
IN EEN NOTENDOP





Ook ik word gekwetst. Ik minimaliseer of ontken die kwetsuren niet.
Ik erken de verantwoordelijkheid van de persoon die me gekwetst heeft.
o Los van het begrip dat ik opbreng
o Of de verontschuldiging van die persoon
Vaak sta ik machteloos. Ik aanvaard dat machteloosheid, kwetsbaarheid en schaamte
een deel uitmaken van mijn mens-zijn.
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HUISWERK
Langs alle kanten krijgen we de boodschap dat we onze kwetsbaarheid niet mogen laten zien:






Laat je zo niet doen!
Toon wat je kunt!
Je kunt beter!
Huil niet zo! Ben je soms nog een baby?
Enz.

Onderzoek welke van die boodschappen een impact hebben op jouw leven en dat van je
partner. Naar welke boodschap luister je? Wat doet je wel of niet handelen?
Toon en leer aan je kinderen dat je sterk én tegelijk kwetsbaar kunt zijn.
Vertel hen ook jouw verhalen over kwetsbaarheid:







Over die keer dat een goede vriend je liet vallen.Over die keer dat je wel een hele
zomer verdriet had over een verloren vakantieliefde.
Over die keer je niet geslaagd was in een examen.
Over die keer dat je spreekbeurt een ramp was.
Over die keer dat je haar fout geknipt was en je er niet uitzag.
Over die keer dat je een domme fout maakte en iedereen je uitlachte.
Enz.

Zo geef je hen de moed en de vrijheid om hun eigen kwetsbaarheid te aanvaarden.
Ook op je werk of in je hobbyclub is het niet gemakkelijk om je kwetsbaar op te stellen.
Onderzoek in welke mate er ruimte is voor kwetsbaarheid, in de relatie met je collega’s en
vrienden. Naar welke boodschap luister je? Wat doet je wel of niet handelen?
De Bijbel vertelt ons ook veel verhalen over kwetsbare mensen, die door God gebruikt werden
in Zijn plan. Probeer te ontdekken waarin ze kwetsbaar zijn. Op welke manier wordt hun
kwetsbaarheid een bruikbare eigenschap? Hoe kijkt God naar onze kwetsbaarheid?







Gideon (Richteren 6, 7 en 8)
Koning David (1 Samuel 16: 1-13)
De profeet Jona (boek Jona uit het Oude Testament)
Maria, de moeder van Jezus (Lucas 1: 26-55)
De 12 leerlingen die Jezus uitkiest om Hem te volgen (Marcus 3: 13-19)
Welke personages ken je nog en zou je zelf aan dit lijstje willen toevoegen? Waarom?
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De kracht van vergeving
Deel 3: Je gekwetstheid met iemand delen
Een getuigenis
'Waarom heb je me hier niet eerder over verteld?’ Marleen zit op de bedrand van haar dochter
Louisa. Eerder die avond is de bom ontploft. Ze had al lang gezien dat het niet zo goed ging
met haar 12-jarige dochter, maar ze had het aan de beginnende puberteit geweten.
Na een opmerking over de slordige badkamer was Louisa beginnen te roepen. ‘Denk je nu echt
dat ik geen andere dingen aan mijn hoofd heb dan die f*cking badkamer? Denk je nu echt dat
ik geen grotere problemen heb dan dàt?’
En met horten en stoten was het er allemaal uitgekomen: de pesterijen op social media, het
verkennen van websites over mager zijn, het weggooien van de inhoud van brooddozen, …
Marleen is met stomheid geslagen. Ze had altijd een goede band met haar dochter gehad.
Waarom had ze haar hier niets over verteld? Louisa haalt haar schouders op. Haar antwoord
is een volgende klap voor Marleen.
‘Omdat je niet naar mij luistert. Je staat altijd onmiddellijk klaar met je goede raad’, zegt het
meisje.
Gedeelde smart is halve smart, dat weet iedereen. Hoe komt het dan dat mensen het zo
moeilijk vinden om hun gekwetstheid met iemand te delen?
Voor een stuk heeft dit te maken met de schaamte waarover we het in deel 2 hadden. Eens
we ons verzoenen met onze schaamte, ons falen en onze kwetsbaarheid wordt het al een stuk
gemakkelijker om hierover te spreken.
Maar dan rest ons nog de vraag: met wie kunnen we onze gekwetstheid delen?
We gaan even stilstaan bij drie mogelijke gesprekspartners:




De persoon die ons gekwetst heeft.
Een buitenstaander.
God.

Een gesprek met de persoon die ons gekwetst heeft
In een huwelijksrelatie is dit gesprek een noodzaak. Een dergelijk gesprek is lastig. Soms mondt
het uit in een ruzie. Maar elke relatietherapeut weet dat het een slecht teken is, als een koppel
nooit ruzie (of een ernstig meningsverschil) heeft. Meestal betekent ‘nooit ruzie hebben’ dat
één van de twee partners zichzelf volledig wegcijfert, iets wat zich vroeg of laat wreekt. Zelfs
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wanneer het koppel samen blijft, ervaart men niet het geluk van de diepe intimiteit tussen
twee mensen die wezenlijk anders zijn. Het is veel beter om die kwetsbaarheid bij elkaar te
erkennen, ermee te worstelen en het anders-zijn te leren liefhebben. Ook wanneer de relatie
minder intiem of belangrijk is, is een gesprek nodig als we iets aan de situatie willen
veranderen.
Een dergelijk gesprek is niet ‘eens goed jouw waarheid zeggen’. Het is een kunst die men
kan leren.
Een getuigenis
Anna gaat op het randje van de sofa zitten, terwijl haar moeder in de weer is met kopjes koffie
en koekjes. ‘Kindje, ga toch eens op je gemak zitten’, zegt haar moeder. ‘En neem een koekje.
Ik heb ze zelf gebakken.’ ‘Mama, ik vind het heel lief dat je koekjes bakt, maar je weet toch dat
ik op dieet ben.’ ‘Ach, je bent toch goed zoals je bent?! Al dat gedoe over diëten…’ ‘Het is geen
gedoe, mama. En er is eigenlijk nog iets dat ik wil zeggen, in verband met de kinderen.’
Haar moeder zwijgt en is plots een en al aandacht. Haar kleinkinderen komen elke
woensdagnamiddag bij haar, en zij geniet hier evenveel van als de kleinkinderen zelf. ‘Kobe en
Ibe hebben allebei een allergie aan lactose. Als ze dingen zoals koekjes eten, zijn ze nadien
hyperactief.’ ‘Ja maar, ik let er ook goed op dat ze hun groentjes eten, hoor. Eerst de groentjes
en dan de koekjes, net zoals ik het met jou en Frank (de broer van Anna) heb gedaan.’
‘En voor ons werkte dat prima. Maar niet voor Kobe en Ibe met hun allergie. Ik heb het al druk
op mijn werk, en dan nog ‘s avonds twee hyperactieve jongens in bed steken is gewoon te veel
voor me. Ik kan dat niet aan, ik heb je hulp hierbij echt nodig.’ ‘Overdrijf je nu niet wat, kindje?’
Anna bijt op haar onderlip. Zo gaat het altijd. Haar moeder is even dominant als liefdevol, en
dat maakt elk gesprek moeilijk. Ze heeft zin om op te stappen en het maar zo te laten. Maar
ze heeft dit gesprek met haar man Bram voorbereid, ze moet het voeren, omwille van haar
kinderen en zichzelf.
‘Nee, mama. Bram én onze huisarts denken er net zo over. Ik kan je een lijst bezorgen van alles
wat ze niet en wel mogen eten. Het is belangrijk dat die lijst gevolgd wordt, niet alleen bij ons,
ook op school, ook door jou. Zonder de hulp van iedereen lukt het me niet om een rustige avond
en nacht te hebben. Zie je het zitten om die lijst te volgen?’ Haar moeder zucht diep. ‘Wel, geef
me die lijst dan maar.’ Anna kijkt verrast op. ‘Je zult zien’, zegt ze opgelucht, ‘Er staan ook
andere, gezonde dingen op waarmee je hen eens kunt verwennen.’
Een goed gesprek begint … in stilte
Neem er de tijd voor om de situatie rustig van alle kanten te bekijken:



Wat is er gebeurd?
Wat wil je veranderd zien?
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Waar liggen jouw grenzen?

Zonder dat je zijn of haar gedrag goed praat, kan je je proberen in te leven in de persoon die
je gekwetst heeft. Waarom zou je partner, kind, ouder, grootouder een dergelijke houding
aannemen of dergelijke zaken zeggen?
Als je gelovig bent, kan je de situatie meenemen in je gebed en aan God vragen om je inzicht
en wijsheid te geven, zodat je een goed gesprek kan voeren.
Denk vervolgens goed en rustig na over wat je wil zeggen.
In jouw boodschap moet je allereerst duidelijk meedelen hoe je de situatie ervaart. Dit gaat
over jou, dus maak er ook een ik-boodschap van, geen verwijtende jij-boodschap.
Ten tweede moet je duidelijk aangeven wat jouw grenzen zijn. Die zijn voor elke mens anders.
Wat je zelf evident vindt, is wellicht niet evident voor iemand anders. Ook is het goed om de
gevolgen van dat gedrag te benoemen: de gevolgen voor jouw welzijn, de gevolgen voor
derden, de gevolgen voor de relatie, …
Wanneer je een dergelijk gesprek al eerder gevoerd hebt, maar zonder resultaat, kan het
nodig zijn om de andere te wijzen op de gevolgen van zijn of haar gedrag. We kunnen dit
illustreren met het voorbeeld van Anna. Indien oma, ondanks de gesprekken met haar dochter
en schoonzoon, haar kleinkinderen toch blijft verwennen met koekjes, zal Anna genoodzaakt
zijn te zeggen dat ze op woensdagnamiddag een andere opvang voor haar kinderen zal
zoeken.
Het is belangrijk om in dit gesprek de ander te zien als iemand die ook op zoek is naar liefde
en het goede probeert te doen, net als jij. De andere is niet je vijand. Het is ook belangrijk dat
je verlangen om beluisterd te worden even groot is als jouw bereidheid om de ander te
beluisteren.
Maar soms is dit gesprek niet (meer) mogelijk
De persoon die je gekwetst heeft, is overleden of niet (meer) bereikbaar door dementie of
coma. Misschien kun je om andere redenen niet met hem of haar spreken: hij of zij wil geen
contact meer, het is niet veilig om in zijn of haar buurt te komen, je weet niet waar hij of zij
woont, of je weet niet eens wie het is. Ook dan is het zinvol om je hart te luchten.
Dat kan je doen bij een therapeut, een goede vriend(in), in je gedachten bij de afwezige
persoon, of bij God.
Een getuigenis
De echtgenoot van Elise is nu al meer dan een jaar bij zijn nieuwe vriendin. Elke poging tot
gesprek heeft hij afgeweerd. Al een paar keren heeft ze hem gevraagd om een paar pullovers
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te komen halen die nog in de kast lagen, in de hoop zo nog een gesprek te kunnen voeren,
maar uiteindelijk antwoordde hij kort dat hij die niet meer nodig had.
Elise voelt zich vernederd en kwaad. Eerst wil ze de pullovers kwaad in de vuilnisbak kieperen.
Maar dan besluit ze, op aanraden van de begeleiders in de groeigroep, om het gesprek dat ze
nodig heeft toch te voeren, al is het een alleenspraak.
Ze legt het stapeltje pullovers in de zetel tegenover haar en zegt hardop iets als: ‘Je hebt me
diep gekwetst, Koen. Ik zal in de loop van de jaren zeker dingen verkeerd aangepakt hebben,
maar ik zag en zie je wel graag. Ik heb het er erg moeilijk mee dat ik de kans niet kreeg om met
je te spreken. Ik ben er ziek van geworden en heb lang gedacht dat ik nooit meer gelukkig zou
zijn. Maar nu geloof ik dat ik opnieuw kan beginnen. Ik kan terug gelukkig worden. Als teken
daarvan breng ik jouw pullovers nu naar een kringloopwinkel, zodat ze een ‘nieuw leven’
kunnen krijgen. Ik laat jou gaan in je nieuwe leven en ik stel me open voor mijn nieuwe leven.’
In het begin van haar monoloog voelt ze zich belachelijk, maar gaandeweg merkt ze dat er
steeds meer deugd van heeft. Ze hoort zichzelf dingen zeggen waarvan ze niet eens bewust
was. En het lucht meer op dan ze voor mogelijk had gehouden.
Een gesprek in de vorm van een open brief
Soms kan het schrijven van een open brief, die nooit verzonden wordt, voor heling zorgen.
Ook hier is deze brief geen stortvloed van jouw woede, maar een heldere beschrijving van hoe
jij alles ervaren hebt en wat de gevolgen voor je zijn. Je schrijft vanuit een open hart. Je creëert
ruimte voor de antwoorden van de ander, al zullen die er nooit komen.
Een getuigenis
Brief aan de persoon die mijn zus aanreed in de nacht van 23 december
Ik weet niet wie je bent. Je reed verder nadat je mijn zus geraakt had. Ik vraag me af of je je
ervan bewust bent dat je haar geraakt hebt. Het kan bijna niet anders, haar fiets was volledig
vernield. Zo een klap moet je gevoeld hebben, zelfs wanneer je heel erg dronken was. En de
dag nadien kon je het trouwens in de krant lezen.
Mijn zus ligt nu al een paar weken in coma. Mijn ouders wijken nauwelijks van haar zijde, ze
wisselen elkaar af in het ziekenhuis, samen met mijn grootouders en een paar goede vrienden.
Ik ga niet zo vaak. Ik heb examens, ik zit in mijn eerste jaar industrieel ingenieur, en mijn ouders
zeggen dat ik me moet concentreren op mijn examens, dat Silke niet zou willen dat ik door dit
ongeluk gebuisd ben. Ik probeer te studeren, maar kan me niet concentreren.
De vriendinnen van Silke komen ook soms langs, zogezegd om te troosten, maar dan zitten ze
hier de hele tijd te huilen. Iedereen zoekt steun bij iedereen maar niemand kan écht steun
bieden. De dokters zeggen dat àls Silke bijkomt, en de kans dat dit gebeurt wordt met de week
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kleiner, ze waarschijnlijk blijvend verlamd zal zijn. En Silke genoot zo van sport! Sport was alles
voor haar! Soms denk ik dat ze dan beter niet zou wakker worden en dan voel ik me weer
schuldig over die gedachten. Ik slaap erg slecht.
Ik vraag me af wie jij bent en waar jij bent. Slaap jij ook slecht? Natuurlijk heb je haar niet
willen aanrijden, maar je had toch kunnen stoppen en hulp halen? Waarom heb je dat niet
gedaan?
Ik voel me erg kwaad op je. Ik hoop dat je beseft wat je ons hebt aangedaan. Ik zou willen
weten hoe het komt dat jij die nacht veel te snel reed. Ik zou willen weten hoe het komt dat jij
je nu niet aan de politie aangeeft en probeert iets goed te maken. Maar tot je dat doet, kan ik
je alleen maar vertellen hoe ons leven nu een nachtmerrie is geworden. (Bram)
Een gesprek met een buitenstaander
Ook een open gesprek met een ‘derde’ kan helend zijn. Zeker wanneer het gesprek met de
persoon die je gekwetst heeft niet (meer) mogelijk is. Het benoemen van je pijn laat toe deze
een plaats te geven buiten jezelf. Door erover te spreken neem je er een beetje afstand van
en bekijk je ze vanuit een ander perspectief. Je valt niet meer samen met je verdriet.
Hierbij hou je best rekening met een paar gezonde principes om je verhaal te vertellen:






Beperk je tot de feiten.
Maak wat er gebeurd is niet groter of kleiner dan het was.
Beperk je tot een beschrijving van jouw eigen gevoelens hierbij.
Vel geen oordeel over de ander.
Vel ook geen oordeel over jezelf. Haal jezelf niet naar beneden door bijvoorbeeld te
zeggen: ‘Zoiets overkomt mij altijd.’, ‘Ik zal het nooit leren.’

Natuurlijk is het heel belangrijk dat je de juiste persoon kiest voor een dergelijk gesprek. Deze
persoon moet je vertrouwen waard zijn en je, al luisterend, verder helpen.
Een goede luisteraar:





Schept een veilige ruimte waar je op verhaal kunt komen.
Staat niet meteen klaar met goede raad.
Velt geen oordeel.
Helpt je met het helder zien van jouw verhaal.

Daarom stelt hij of zij geïnteresseerde vragen:




Hoe voelde je je toen?
Wat precies vond je het meest kwetsend?
Hoe zou je willen dat die persoon (in het vervolg) wèl reageert?
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Wat heb je nodig in die relatie? Kan hij of zijn jou dit geven?
Waarom zou die persoon zo gereageerd hebben?
Enz.

Een goede luisteraar heeft er vertrouwen in dat je zelf de goede weg uit deze pijnlijke
situatie zult vinden, de weg die bij jou past. Hij of zij geeft jou ruimte én veiligheid.
‘Wanneer ik mij beluisterd weet, echt beluisterd, dan krijg ik álle ruimte en toch is er iemand.’
Een gesprek met God die altijd luistert
Je verstand is voortdurend in de weer. Je bent steeds aan het analyseren, overdenken,
dagdromen of dromen. Overdag en ’s nachts, het houdt geen moment op. Soms zou je wel
eens even willen stoppen met denken. Dat zou je veel zorgen, schuldgevoelens en angsten
besparen.
Het vermogen om te kunnen denken is een groot goed, doch ook een flinke bron van zorgen.
Je hoeft echter geen slachtoffer te worden van je gedachtestroom. Je kan al dat denken tot
een gebed samenbundelen.
Dan vorm je je innerlijke monoloog om tot een dialoog of een aanhoudend gesprek met God,
die de bron van alle liefde is.
“Verbreek je isolement en weet dat er Iemand is die met liefde wil luisteren naar alles wat je
bezighoudt en zorgen baart.”
Henri Nouwen nodigt ons in het bovenstaande citaat uit om niet te blijven zitten met die
wirwar aan gekwetste emoties. Emoties zijn een vorm van energie en die kan niet onderdrukt
worden. Als we dit toch doen, dan zoekt deze energie een andere uitweg. We krijgen
gezondheidsproblemen, psychische problemen of reageren het af op derden.
Kleine, ongedwongen gesprekjes met God, die er altijd is, nemen de vernietigende kracht van
dergelijke emoties weg. Vaak ontstaan er, als door een wonder, goede ideeën die een uitweg
bieden.
Een getuigenis
Ik ben allang geïnteresseerd in meditatie en gebed, en kwam bij veel schrijvers eenzelfde
gedachte tegen: de rijkdom van het ‘voortdurende gebed’. Gaandeweg begreep ik wat men
bedoelde: niet krampachtig de hele tijd vrome gebeden prevelen, maar gewoon je eigen,
doodgewone gedachten met God delen. Ik stond er eerst nogal sceptisch tegenover, maar ik
besloot het toch een kans te geven.
Wanneer ik in de kamer van mijn zoon stond, waar alweer een bom ontploft was, sakkerde ik
niet in mezelf, maar tegen God. Wanneer ik op een halfuur tijd eten op tafel moest toveren,
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een telefoon doen en de was insteken, vertelde ik God hoe het me allemaal te veel werd.
Wanneer ik een al te lange telefoon van mijn moeder kreeg, die helemaal niet meer besefte
hoe druk ik het had, vroeg ik aan God hoe ik dit nu toch moest aanpakken.
Het ging steeds natuurlijker. Zelfs wanneer ik meteen kwaad wilde uithalen na een scherpe
kritiek van mijn dochter, merkte ik dat ik eerst bad: ‘God toch, dit heb ik niet verdiend! Waarom
zegt ze zoiets? Wat moet ik nu doen?’
Al snel merkte ik dat er ideeën in me opkwamen die er niet waren wanneer ik gewoon in mezelf
‘piekerde’ over een bepaalde situatie. Mijn monologen waren echt een dialoog geworden!
IN EEN NOTENDOP




Gedeelde smart is halve smart! Ga een gesprek aan met de persoon die je gekwetst
heeft, of met een vertrouwenspersoon, of met God die altijd luistert.
Vertel de feiten en deel je gevoelens hierbij.
Vel geen oordeel, niet over de ander en niet over jezelf

HUISWERK
Oefen jezelf om een goede luisteraar te worden. Je gezin is hiervoor een schitterend
oefenterrein. Neem jezelf voor om helemaal geen goede raad meer te geven, behalve
wanneer erom gevraagd wordt. Dan zal het aantal keren dat je ongevraagd raad geeft alvast
verminderen. Goede raad heeft immers niet alleen een gever, maar ook een ontvanger nodig.
Denk aan je partner en kinderen als aan bekwame mensen, die hun eigen weg zullen
ontdekken, een weg die anders kan zijn dan de jouwe. Als goede luisteraar stel je hen gewoon
een paar vragen. Je creëert voor hen een ruimte waarbinnen ze op verhaal kunnen komen. Je
beluistert hun verhaal met warme empathie.
Door jouw voorbeeld leer je je kinderen een zeldzame vaardigheid: écht luisteren.








Vertel me iets over wat er gebeurd is?
Is er nog iets dat je graag wil vertellen?
Hoe voelde je je toen?
Ik vraag me af waarom <naam> dat gedaan heeft?
Is het de eerste keer dat dit gebeurd is?
Hoe zou je het de volgende keer willen aanpakken?
…

Een goede luisteraar neemt veel pijn in zich op. Om dit te kunnen volhouden, hebben we zelf
op onze beurt een luisteraar nodig.
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Ook op je werk of in je hobbyclub, liggen veel kansen om een goede luisteraar te worden.
Dezelfde regels (zoals hierboven beschreven) zullen je helpen om je rol als luisteraar goed te
leren vervullen.
In de Bijbel vindt je eveneens verhalen over mensen die de moed hebben om hun kwetsuren
met iemand of met God te delen.






Het verhaal van Hanna (1 Samuel 1)
De verhaal van de weduwe en Elia (1 Koningen 17)
Het verhaal van Abigaïl (1 Samuel 25)
Psalm 51 en 142
Welke personages ken je nog en zou je zelf aan dit lijstje willen toevoegen? Waarom?

Jezus nodigt ons uit: ‘Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan
zal Ik jullie rust geven.’ (Matheus 11: 28-29)
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De kracht van vergeving
Deel 4: Je verlies afbakenen en erover rouwen
Een getuigenis
Marc haalt zijn schouders op. ‘Het is allemaal gedaan. Over and out.’ De andere deelnemers
van de groeigroep knikken. Ze herkennen dit gevoel. ‘Wat bedoel je met ‘Het is gedaan’? Wat
is er gedaan?’ vraagt de begeleider vriendelijk. Marc rolt met zijn ogen alsof dat een heel
domme vraag is. ‘Alles! De vrouw van mijn leven is weg, WEG! En mijn kinderen hebben haar
kant gekozen. Dan is toch álles gedaan!’
De begeleider beseft dat hij nu niet kan verdergaan. Hij knikt begripvol, zegt iets als ‘Je hebt
iets vreselijks meegemaakt, Marc. Zoiets doet ontzettend veel pijn. Ik ben blij dat je ondanks
die pijn toch hier bent’, en gaat verder.
Marc hoort nauwelijks wat er nog gezegd wordt. Alles is gedaan, ook luisteren gaat niet meer…
Wie gekwetst wordt, heeft soms het gevoel dat zijn/haar innerlijke kwetsuur álles heeft
onderuit gehaald. Men voelt zich helemaal geraakt, helemaal beschadigd, helemaal mislukt.
Dit kan gebeuren na een diep lijden, zoals in het verhaal hierboven. Maar ook kleine kwetsuren
die telkens terugkeren kunnen iemand een gevoel van algemene mislukking geven.
‘Ik kan nooit goed doen voor hem (of haar).’ ‘Mijn zus zal me nooit iets gunnen.’ ‘Opa vindt
blijkbaar niets interessant aan mij, voor hem ben ik een nietsnut.’
Het zijn herkenbare zinnetjes. Wie zo denkt, isoleert zichzelf. Diep vanbinnen groeit de
overtuiging dat niemand anders zo diep en zo volledig gekwetst werd. Dat maakt het erg
moeilijk om getroost te worden en op weg te gaan naar iets nieuws.
De waarheid is echter dat een mens nooit volledig en voor altijd gekwetst is. Zolang er leven
is, is er hoop. Net zoals artsen, na een ernstig ongeval, moeten vaststellen wat er precies
geraakt is (en wat niet), moeten gekwetste mensen hun wonde durven bekijken en vaststellen
wat er beschadigd is, en wat niet.
Pas als we het verlies kunnen benoemen, kan het rouwproces beginnen. Maar hoe pakken we
dat aan?
De kwetsuur benoemen en/of afbakenen
Gekwetst worden maakt deel uit van het leven. Iedereen wordt gekwetst en er bestaan ook
gelijkenissen tussen de manieren waarop we gekwetst worden.
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Er zijn de kleine kwetsuren en de dagdagelijkse zorgen. Hieronder vind je een aantal
voorbeelden van verlieservarigen waarmee we allemaal wel eens te maken hebben:








Een wrevelige opmerking van je partner vlak voor het slapengaan.
Het ochtendhumeur van je tiener.
Je lievelingsvaas die door een buitenstaander gebroken wordt.
Een slecht rapport van je (klein)kind.
Een conflict met een collega.
Een gezondheidsprobleem.
Enz.

Daarnaast heb je de diepere verlieservaringen. Die pijn voelt zo diep door de hechte band
die je met de persoon had:





Het overlijden van een geliefde.
Het einde van een intieme relatie.
Een jarenlange vriendschap die uitdooft.
Enz.

Soms zijn de verlieservarigen traumatisch, omdat ze onverwacht opduiken en op een
brutale manier je leven veranderen:






Een inbraak.
Een verkrachting of persoonlijke beroving.
Een plots ontslag na jarenlange trouwe dienst.
Door onrecht je goede reputatie verliezen.
Enz.

Er zijn verlieservaringen die samengaan met het ouder worden:






Het verlies van de dromen van je jeugdjaren.
Het verlies van je schoonheid en kracht.
Het verlies van de passie van een liefdesrelatie.
Het verlies van je vanzelfsprekende mobiliteit en autonomie.
Enz.

Sommige verliezen kan je voorzien, zoals de kinderen die zelfstandig worden en het huis
uitgaan. Andere verliezen kan je niet zien aankomen: een plotse ziekte of een overlijden, een
natuurramp, een verkeersongeval, …
Door de aard van jouw verlies te definiëren, ontdek je dat je niet helemaal alleen op de
wereld staat met jouw pijn. Je ontdekt dat die pijn over een welbepaald deel in je leven
gaat. En dat niet je ganse leven om zeep is.
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Je bent één van de vele mensen die ouder en minder krachtig worden. Je bent één van de
velen die hun gezondheid verliezen. Je bent één van de velen met liefdesverdriet. Dat
betekent dat ook veel mensen je kunnen begrijpen. Natuurlijk is elke mens en elke kwetsuur
anders, maar de pijn van de totale eenzaamheid en isolatie hoef je niet bovenop de pijn van
je kwetsuur te dragen.
Het is belangrijk om goed af te bakenen wat er precies in jou beschadigd werd:











Is het jouw gevoel van eigenwaarde?
Het vertrouwen in jezelf?
Je goede naam?
Werd je goede nachtrust beschadigd?
Je psychisch welzijn?
Je gezondheid? En zo ja, welk deel van je gezondheid?
Werd jouw droom over het ideale gezin beschadigd?
Je vermogen om mensen te vertrouwen?
Om álle mensen te wantrouwen of alleen maar bepaalde mensen?
Enz.

Probeer zo specifiek mogelijk te zijn.
Vergelijk eens de twee volgende beschrijvingen van eenzelfde situatie:



‘Door mijn faling is mijn hele leven mislukt, alles is kapot.’
of
‘Door mijn faling ben ik nu al een half jaar beschadigd in mijn vertrouwen in de vrije
economie, heb ik maagklachten en last van slapeloosheid, en kan ik minder
functioneren in mijn dagdagelijkse taken’.

De tweede omschrijving klinkt en voelt heel anders dan de eerste. Ze kan betekenen dat je
wél nog vertrouwen hebt in vriendschap, dat je nog steeds vlot 10 km jogt, dat je in de
toekomst nieuwe kansen op het werk zult grijpen. De tweede omschrijving betekent dat je
hele leven niét mislukt is. Je hebt de wonde afgebakend.
Leer op een goede manier over je gekwetstheid denken en praten
Nadat je ontdekt en afgebakend hebt, wat er precies in jou gekwetst werd, kan je beginnen
anders te denken en praten over wat er gebeurd is.
Een getuigenis
Haar huwelijk met Paul was niet gelopen zoals Carine het zich gedroomd had. Al snel bleek dat
voor Paul zijn carrière op de eerste plaats kwam. Alhoewel hij regelmatig oprechte beloftes
deed aan Carine en de kinderen, kon hij die niet houden. Steeds opnieuw stond zij er alleen

De kracht van vergeving | pastorale vorming | dekenaat Aalst| 2020

23|100

voor op ouderavonden of zware gesprekken in dokterskamers, in de verwerking van dingen die
fout gingen op haar werk, bij moeilijke gesprekken met de opgroeiende kinderen of op
familiefeesten. Hij kwam naar huis om bij te tanken, niet om te geven.
Lange tijd had Carine het gevoel dat haar huwelijk mislukt was, dat zij zelf mislukt was. Ja,
misschien wel dat haar hele leven mislukt was. Maar in de loop van de jaren leerde ze oog
hebben voor wat er wél goed was in haar leven: een vertrouwensvolle band met de kinderen,
een groeiende emotionele onafhankelijkheid en kracht, contact met een paar trouwe
vriendinnen, geen financiële zorgen dankzij de wedde van haar man, …
Naarmate de kinderen minder zorg nodig hadden, kreeg ze ook tijd om een nieuwe studie aan
te vatten en groeide haar zelfvertrouwen. Toen Paul met pensioen ging, gebeurde er iets wat
Carine niet meer verwacht had. Opeens maakte hij wel tijd voor haar en wilde hij hun relatie
nieuw leven inblazen. Ze kon hiervoor openstaan omdat ze niet meer wrokkig was over het
verleden. ‘Ik ga niet ontkennen dat ik gekwetst ben’, vertelde ze, ‘maar ik heb ontdekt dat ik
veel meer ben dan die pijn’.
De neiging om zich volledig te identificeren met de kwetsuur neemt toe naarmate de
kwetsuur dieper is. ‘Ik bén mijn kwetsuur’, lijken mensen bewust of onbewust te denken.
Ook de leeftijd waarop iemand gekwetst wordt, speelt hier een belangrijke rol. Wie zijn of
haar persoonlijkheid nog volop aan het ontwikkelen is, neemt de kwetsuur als vanzelf mee in
dit proces. De kwetsuur lijkt dan in een nog sterkere mate deel uit te maken van de identiteit.
Een meer hoopgevende én juistere gedachte is: ‘Ik héb een kwetsuur.’ Dan kan de wonde
beginnen te genezen. Net zoals een dokter niet zoveel kan aanvangen met het zinnetje ‘Ik ben
ziek’, kunnen we niet veel aanvangen met ‘Ik ben mijn kwetsuur.’ Pas wanneer de diagnose
wordt gesteld, kunnen er stappen gezet worden naar de juiste behandeling en genezing.
Het loont de moeite om die zelfvernederende, veralgemenende ‘ik ben’ uitspraken in je
dagelijkse gedachten en gesprekken onder de loep te nemen. Doorgaans zijn we er ons niet
eens van bewust hoe vaak we zaken denken als:





Ik ben toch een vreselijke kluns.
Ik ben iemand die nooit iets zal bereiken.
Ik ben minder getalenteerd dan mijn broer of zus.
Enz.

Wat zou er gebeuren wanneer we deze ‘onheilsprofetieën’ over onszelf zouden vervangen
door milde en hoopvolle gedachten?





Ik heb iets onhandigs gedaan, maar ik zal het rechtzetten.
Ik heb dit niet kunnen waarmaken en kies een nieuw doel.
Ik heb niet dezelfde talenten als mijn broer of zus, ik heb andere talenten.
Enz.
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Alleen al het vervangen van de negatieve ‘Ik ben’ uitspraken door de positievere ‘Ik heb’
uitspraken zorgt voor een nieuwe, hoopvollere kijk.
Vanuit elke wonde voert er een weg naar heling, en je hebt alles wat je nodig hebt om die weg
te gaan. Je bent alles wat nodig is om die weg te gaan.
We zijn meer dan onze gekwetstheid
Onze innerlijke mens is opgebouwd uit meerdere lagen. Aan de buitenkant ligt onze
persoonlijkheid waarmee we naar buiten treden, aangepast aan onze sociale en culturele
context. Meer naar binnen, in het onbewuste, ligt onze unieke ‘ik’ met onder meer zijn
‘schaduwzijde’. Deze ‘ik’ herbergt onze diepe verlangens, onze donkere begeertes, maar ook
datgene wat we verdrongen hebben omdat het te pijnlijk is of omdat we tegemoet wilden
komen aan de eisen van onze opvoeders. Wie we zijn, wordt onder andere bepaald door
enerzijds onze persoonlijkheid en anderzijds onze schaduwzijde.
Onze identiteit wordt gevormd door onze ambities, dromen, noden, verlangens, waarden,
idealen, talenten, competenties, enz. De ontwikkeling van een gezonde identiteit (of
zelfbeeld) is van groot belang voor elk individu.
Als we gekwetst worden, worden we op het niveau van ons zelfbeeld gekwetst. Onze kijk op
onszelf wordt aan het wankelen gebracht, we hebben het gevoel dat onze identiteit onderuit
wordt gehaald.
Bijbelse mensvisie
God heeft ons geschapen met een lichaam, een ziel en een geest. In de ziel huizen onze
gedachten, gevoelens, noden en verlangens. Onze geest is de diepste identiteit van ons menszijn. Het is het centrum van ons leven (onze kern, ons ware hart). Het is de plaats waar we niet
onderhevig zijn aan de tijd (verleden, heden en toekomst) en aan de ruimte om ons heen. Het
is de plaats van ons geweten, onze waarden, onze idealen, onze dromen, onze roeping, ons
wezenlijke unieke zelf. De meest intieme plek van ons mens-zijn, van waaruit wij God en
anderen liefhebben, en van waaruit wij het leven tegemoet gaan.
Ons ware hart (of geest) maakt zich kenbaar via dromen, beeldtaal, symbolen, intuïtie en nietzintuigelijke ervaringen. Het is eeuwig, onuitputtelijk en verenigt ons met het ware leven, dat
van God komt. Ons hart kent onze roeping, het weet wat de zin en het doel van ons leven is.
Maar ons hart is ook arglistig. Het bedriegt onszelf, anderen en God. De Bijbel confronteert
ons met de schaduwzijde in ons hart, dat vol is van eigenliefde en van waaruit donkere
begeertes en kwaadaardige gedachten opborrelen. Een hart dat vervreemd is van de ware
liefde en van God, die de bron is van alle liefde.
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Door een zware kwetsuur ontdekken we, vaak voor het eerst, dat er méér in en rondom ons
is, dan onze persoonlijkheid waarmee we naar buiten treden. Op zo een moment ontdekken
we, misschien wel voor het eerst, die diepe kern van ons wezen, die hunkert naar ware
onvoorwaardelijke liefde en aanvaarding, die Goddelijk van oorsprong is…
Een getuigenis
Marie-Jeanne heeft geen gemakkelijk leven gehad. Als kind verloor ze haar beide ouders
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze moest meteen volwassen worden en mee
verantwoordelijkheid dragen. Alleen een ijzeren discipline zorgde ervoor dat het gezin het
hoofd boven water hield tijdens de oorlogsjaren. Toen ze trouwde, kreeg ze een groot gezin
dat ze met eenzelfde ijzeren hand disciplineerde. Plicht kwam voor alles, voor zwakheid was er
geen tijd of geduld.
Wanneer ze 80 wordt, duiken de eerste tekenen van dementie op. Voor hun verbijsterde ogen
zien de kinderen hun sterke moeder veranderen. De ziekte brengt veel verdriet met zich mee
maar, geheel onverwacht, zit er ook iets moois in het ziekteverloop.
Marie-Jeanne vergeet namelijk dat ze eigenlijk een geharde vrouw is. Ze kan plots weer wenen
en genieten van getroost worden. Ze kan met verwonderde ogen naar zwakheid of
onvolmaaktheid kijken zonder te veroordelen. En ze is gelukkig als een kind met een doosje
pralines die ze allemaal na elkaar opeet. Ze is vergeten dat ze tegen verwennerijen is. Haar
kinderen voelen zich dankbaar dat ze hun moeder voor het eerst echt blij kunnen maken… als
een kind.
We kunnen ons meer bewust worden van ons ware zelf door op zoek te gaan naar Hem, die
ons geschapen heeft. God heeft ons gemaakt en weet precies wie we zijn of wat we nodig
hebben.
Maar ook door rustig in de natuur te zijn, creatief bezig te zijn of door dingen te doen waarvan
we genieten (en die ons gelukkig maken), al lijken ze (op het eerste zicht) helemaal geen nut
te hebben. Kortom: door gewoon jezelf te zijn (zonder angst, schaamte- of schuldgevoel).
Het ontdekken van wie we ‘echt zijn’ is sowieso al genezend op zich. Ons ware zelf is veel
meer dan ons werk, onze status, onze positie, ons uiterlijk, onze titels, onze gekwetstheid,
enz.
IN EEN NOTENDOP




Benoem je kwetsuur en baken ze af.
Je hebt een wonde, maar je bent je wonde niet, je bent veel meer.
Ga op zoek naar je ware zelf (hart) dat hunkert naar het ware leven, naar ware liefde.
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HUISWERK
Kinderen staan dichter bij hun ware zelf dan volwassenen, die zich al veel beter hebben
aangepast aan de wensen en verwachtingen van hun omgeving. Gun jezelf de tijd om je
(klein)kinderen (of andere kinderen) te observeren en blijf zelf op de achtergrond.






Wat maakt hen blij?
Waarover zijn ze verwonderd?
Waar gaan ze helemaal in op?
Heb je iets ontdekt over hun ware zelf?
Vertelt dit ook iets over jouw ware zelf?

Schrijf op verschillende strookjes papier tien dingen die je blij maken. Leg jezelf hierbij geen
censuur op: ook al presteer je niets, ook al zou jouw omgeving het maar raar vinden, ook al
lijken ze je volstrekt nutteloos, het volstaat dat deze dingen jou blij maken.







Op een trampoline springen.
Op je blote voeten door het natte gras lopen.
Zeepbellen blazen.
Een tekening van je kat maken.
Een liedje of gedicht schrijven.
Enz.

Stop die tien strookjes in een mooi doosje: jouw verwendoos. Telkens je voelt dat je het nodig
hebt, trek je één van die activiteiten en maak je er tijd voor. Het liefst nog de dag zelf.
Ben je nieuwsgierig naar (meer over) God? Ga dan naar Hem op zoek. Hij verlangt ernaar om
Zichzelf te openbaren aan iedereen die Hem zoekt. Hij is een expert in het troosten van
gekwetste harten. Hij wil ons de ware liefde leren kennen. Hij reikt ons een oplossing aan,
voor de schaduwzijde van ons hart.






Bidt een eenvoudig gebed, waarin je zegt dat je Hem graag wil leren kennen.
Lees eens een stukje uit het Evangelie en ontmoet Jezus in de verhalen.
Luister naar wat christelijke muziek en open je hart voor de boodschap.
Praat eens met iemand, die God kent.
Enz.

In de Bijbel vind je verhalen over mensen die hun kwetsuur onder ogen durven zien, tijdens
hen bijzondere ontmoeting met God. Een ontmoeting die een start werd van hun genezing:




Petrus, na zijn verloochening van Jezus (Johannes 21)
Zacheus (Lucas 19)
De vrouw, die bekent stond als zondares (Lucas 7)
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De kracht van vergeving
Deel 5: Je woede en vergeldingsdrang aanvaarden
Een getuigenis
‘Nee, natuurlijk ben ik niet kwaad op haar’, antwoordt Saskia op de vraag van haar man. ‘Ik
begrijp hoe moeilijk het nu is voor mama. Zij en papa zijn bijna 50 jaar samen geweest en ze
moet erg eenzaam zijn nu hij...’ Haar stem sterft weg…
‘Dat weet ik wel’, houdt Bram aan. ‘Maar je vader is intussen een jaar geleden overleden. Het
gaat echt niet zoals zij je dagelijks belt en telkens verwacht dat je voor haar klaarstaat. Zij
moet ook andere manieren zoeken om contact met mensen te leggen.’
‘We moeten er begrip voor hebben …’. Saskia spreekt rustig, maar haar gezicht staat strak.
‘Het maakt mij in elk geval kwaad wanneer ze na een gesprek van een uur nog even down is
als aan het begin’, gaat Bram verder, ‘en ik zie dat het jou ook kwaad maakt, en dat is heel
normaal!’
‘Ik ben niet kwaad!’ barst Saskia uit. ‘Ik ben haar enig kind en ik wil er zijn voor haar!’
Van de vier basisgevoelens (blij – bang – verdrietig – boos) is boosheid het minst populair.
Nochtans hebben ze elk afzonderlijk een belangrijke functie in ons leven:





Vreugde opent ons hart en doet ons de situatie omarmen.
Verdriet legt zich neer bij de situatie en doet ons erover rouwen.
Angst beschermt ons tegen bedreigende situaties en laat ons een stap achteruit doen.
Woede doet ons in actie komen tegen onrechtvaardige situaties.

Heel wat opvoeders willen het liefst zo snel mogelijk afrekenen met woede. Hoeveel mensen
krijgen er niet te horen: ‘Je mag niet kwaad zijn.’ We leren onze woede te onderdrukken, zeker
in de omgang met de sleutelpersonen in ons leven.
Die angst voor woede is niet onterecht. In woede zit er een explosieve kracht die veel schade
kan aanrichten. Woede kan relaties stukmaken. Woede kan letterlijk dodelijk zijn. Woede, met
in haar kielzog vergeldingsdrang, laat zich echter niet zomaar onderdrukken wanneer we
geconfronteerd worden met onrecht.
Kunnen we op een andere manier met woede en vergeldingsdrang omgaan?
Zijn deze emoties enkel ballast, of hebben ze hun nut op onze weg in vergeving?
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Twee reacties op gevoelens
Gevoelens zijn net zo onbetrouwbaar als het weer. Ze komen en gaan. Intussen beïnvloeden
ze wel ons werk en onze relaties. Soms weten we niet goed wat we ermee moeten aanvangen,
want we willen geen speelbal worden van onze gevoelens.
We kiezen (in de meeste gevallen) voor een gecontroleerde oplossing. Het lijkt ons het veiligst
om de emotie van woede (of verdriet) te onderdrukken of toch minstens te temperen. Maar
wie dat probeert, merkt dat dit erg veel energie in beslag neemt.
De gevolgen zijn: (chronische) vermoeidheid, psychosomatische klachten en zelfs depressie.
Zitten we dan gevangen tussen die twee keuzes:



Onze gevoelens onderdrukken?
Of een speelbal worden van onze wisselende gevoelens?

Voor we een antwoord kunnen geven op die vraag is het belangrijk dat we vooraf twee
misvattingen over gevoelens rechtzetten.
Een eerste misvatting over gevoelens
Ten eerste hebben we de neiging om te geloven dat onze gevoelens helemaal bepaald worden
door de gebeurtenis die eraan voorafgaat:




Een onrechtvaardige situatie kan enkel woede opleveren.
Een verlieservaring leidt enkel tot verdriet.
Enzovoort.

Bij deze misvatting worden onze gevoelens beangstigend en onontkoombaar. We hebben er
helemaal geen controle over.
In werkelijkheid zijn onze gevoelens in de eerste plaats een reactie op wat we dénken over
een bepaalde gebeurtenis, in plaats van op de gebeurtenis zelf.
Wanneer onze partner bijvoorbeeld kribbig reageert, kunnen we denken:



Hij (zij) heeft blijkbaar een moeilijke dag gehad op het werk.
of we kunnen denken
Zie je wel, hij (zij) houdt niet (meer) van me.

Deze verschillende interpretaties van eenzelfde feit zullen heel uiteenlopende gevoelens
oproepen.
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We hebben weinig controle over onze gevoelens, maar wel meer controle over onze
gedachten. Gedachten vormen in de loop der jaren patronen.
Het wordt dan een gewoonte om:




Achterdochtig of vertrouwensvol te denken over datgene wat er ons overkomt.
Angstig of hoopvol te denken over datgene wat er ons overkomt.
Berustend of kritisch te denken over datgene wat er ons overkomt.

Het goede nieuws is dat elke gewoonte kan doorbroken worden en vervangen door nieuwe,
betere gewoontes.
Soms is de keuze voor bepaalde gedachtenpatronen zelfs een kwestie van leven of dood. Zo
getuigt Victor Frankl, psycholoog en een overlevende van Auschwitz, in zijn standaardwerk
Man’s Search for Meaning dat mensen, die hoopvolle gedachten konden verbinden aan de
gruwelijke gebeurtenissen om hen heen de beste kansen op overleven hadden.
Hij ontdekte dat niet in de eerste plaats de fysieke omstandigheden, maar gedachten zoals
‘Ooit kom ik hieruit en zal ik mijn familie terugzien’ bepalend waren of iemand psychisch en
fysiek overeind bleef. Ook in veel minder extreme omstandigheden hebben onze
interpretaties veel te maken met onze gevoelens.
Een getuigenis
Als Els aan iets een hekel heeft, is het aan boodschappen doen op zaterdagvoormiddag. Drukke
winkelgangen vol karretjes, lange files aan de kassa’s. Maar soms kan het niet anders. Ze heeft
elke keer hoofdpijn als ze thuiskomt.
Ze ergert zich telkens in de wachtrij aan de kassa. En natuurlijk gaat haar wachtrij altijd trager
dan de andere, zelfs wanneer ze met zorg de kortste heeft uitgekozen, rekening houdend met
de inhouden in de andere karretjes!
Op een keer besluit ze om haar energie niet te steken in het onderdrukken van haar ergernis
hierover, maar om de mensen voor haar te observeren.
Wie zijn deze mensen? Waarom staan zij hier (net als zij) op een zaterdagvoormiddag in de rij?
Zien ze er gelukkig uit of niet? Haar aandacht gaat ook naar de kassierster. Hoe ziet zij eruit?
Doet ze haar werk graag? Zou ze zelf ook een gezin hebben? Zou ze een goede partner hebben
die haar steunt?
De tijd gaat sneller voorbij. Ze ontdekt dat het fijn is om een praatje te maken met de
kassierster of iemand anders in de rij. Ze komt even laat thuis als anders, maar deze keer
zonder hoofdpijn.
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Een tweede misvatting over gevoelens
Ten tweede hebben we de neiging om te denken dat we als persoon:
 Samenvallen met onze gevoelens.
of
 Dat ze onze identiteit vormen.
Hiermee dichten we onze emoties een veel te grote rol toe. Emoties zijn niet zo
allesbepalend, dan dat we vaak denken.
Dat leren we ontdekken, door ons bewust te worden van de ‘neutrale waarnemer’ in onszelf.
De neutrale waarnemer = het deel van jezelf dat bekwaam is, om onszelf zo objectief mogelijk
te observeren waardoor we meer zicht en vat krijgen op de uitingen van onze emoties.
Hoe kunnen we kennismaken met die ‘neutrale waarnemer’?
Wanneer we boos, angstig of droevig zijn, hebben we de neiging om onze volledige aandacht
te richten op het onderwerp (of op de reden) van onze boosheid, angst of verdriet. Onze
gedachten blijven maar cirkelen rond die ongelukkige opmerking van een familielid, die sneer
van onze partner, de beangstigende financiële toestand van onze bankrekening, …
We kunnen het anders leren aanpakken: we verleggen onze aandacht van de gebeurtenis,
naar de emotie van woede, angst of het verdriet op zichzelf. We bekijken of onderzoeken nu
onze emoties zelf (en niet de aanleiding van onze emotie). Dit doen we op een niet
oordelende, nieuwsgierige en milde manier.
Stel aan jezelf de volgende vragen:





Wat gebeurt er in ons lichaam? Hoe is onze gelaatsuitdrukking?
Wat horen we onszelf denken (onze gedachten)?
Wat zien we onszelf doen (ons handelen)?
Komt dit overeen met wie we (echt) willen zijn (onze identiteit)?

Zo denken we na over de emotie zoals ze zich in ons manifesteert, in plaats van na te denken
over de ‘oorzaak’ van de emotie.
Wie gelovig is, kan deze emotie aan God aanbieden en vragen om ze op te nemen in Zijn liefde
en ze tot rust te brengen.
Naarmate we vaker uit onze emotie stappen en naar deze emotie (vanop afstand) leren kijken,
groeit het besef dat we méér zijn dan onze emoties. Er is een veilige afstand tussen ons diepste
zelf (onze ziel en geest) enerzijds en de emotie anderzijds.
Wij hébben een emotie, de emotie hoeft niet ons te ‘hebben’.
De kracht van vergeving | pastorale vorming | dekenaat Aalst| 2020

31|100

Soms hebben we gedurende een lange tijd erg veel woede, angst of droefheid weggeduwd.
De gedachte om, misschien voor het eerst, deze gevoelens te onderkennen en te beluisteren
is dan angstaanjagend. Want wat wanneer er zo een grote vloedgolf aan emoties loskomt en
men zich niet meer staande kan houden?
Als je dit herkent, is het raadzaam om hulp te zoeken bij een geschoold therapeut. Hij of zij
kan je begeleiden om, stap voor stap, deze gevoelens onder ogen te leren zien. Hij of zij speelt
dan de rol van de ‘neutrale waarnemer’ en leert je beetje bij beetje om dit ook te doen.
Bij gelovige mensen, vervult ook God de rol van de ‘neutrale waarnemer’. Zij voeren niet het
gesprek met zichzelf maar met God, die bijzonder goed kan luisteren zonder (voor)oordelen.
Er bestaan dus twee misvattingen:



Als dit of dat gebeurt, kan ik me niet anders dan zus of zo voelen.
en
Ik ben wat ik voel.

Eens we die twee misvattingen hebben losgelaten, is er geen reden meer om zo bang te zijn
van onze emoties. Ze zijn niet oppermachtig en allesbepalend. Wij zijn niet machteloos, als
een speelbal, helemaal overgeleverd aan onze emoties. Onze emoties zijn niet almachtig, we
hoeven ze niet te onderdrukken. Ze mogen er zijn als een onderdeel van wie we zijn. Ze horen
bij ons leven.
De gevolgen van onderdrukte woede
Wanneer iemand diep gekwetst wordt, is er:





Eerst een periode van shock.
Vervolgens een periode van ontkenning.
Aansluitend een periode van tijdelijke verdoving.
Tot slot barst er een stortvloed van emoties in ons los:
o woede, wrok, haat, verdriet
o maar soms ook schuldgevoel en zelfverwijt.

Dat is heel normaal, maar vaak ook erg beangstigend.
In een eerste reactie gaan we deze gevoelens (proberen te) onderdrukken om zo snel mogelijk
ons gewone leven te kunnen hervatten. Onderdrukte woede is echter geen verdwenen
woede. Als ze zich niet tegen de persoon kan richten die ons gekwetst heeft, zoekt en vindt ze
een andere uitweg.
Soms worden onschuldige derden de dupe: de partner, een kind, een huisdier.
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De woede kan zich ook tegen onszelf richten. We gaan onszelf beschuldigen en verwijten. ‘Ik
had dit niet mogen doen.’ Soms geven we onszelf namen, echo’s van namen die we ooit van
anderen kregen. ‘Jij idioot. Naïeveling. Hoe kon je zo stom zijn?’
Een andere uiting van deze zelfveroordeling zijn de ‘Had ik maar’ of ‘Was ik maar’ gedachten.
Had ik maar naar mijn moeder geluisterd en was ik maar niet met die persoon getrouwd, dan
zou ik niet zo bedrogen zijn. Was ik maar niet zo idealistisch geweest op mijn werk, dan had
men niet jarenlang misbruik gemaakt van mijn inzet. Had ik die vriend maar niet in vertrouwen
genomen, maar nu is het te laat.
Deze schuldgevoelens hebben niets te maken met het gezonde berouw dat, eens
uitgesproken in een gesprek of gebed, verdwijnt en plaats maakt voor de positieve energie
van een nieuwe start.
We noemen dit een ‘valse’ schuld. We voelen ons immers schuldig voor iets wat er is
misgegaan, al zou niemand anders ons daarvoor verantwoordelijk stellen. Er bestaat geen
vergeving voor deze schuld, precies omdat het geen echte schuld is, maar een niet beluisterde,
onbegrepen woede die we tegen onszelf richten.
De enige genezing is een mildheid t.o.v. onszelf, omdat we nu eenmaal niet almachtig en
alwetend zijn, niet overal tegelijk aanwezig kunnen zijn, niet altijd even alert en wijs kunnen
reageren.
In deel 6 ('Jezelf vergeven') gaan we hier dieper op in.
Zonder die mildheid blijft de onderdrukte woede malen. We ontwikkelen psychosomatische
klachten. We worden depressief. We worden vijandig tegenover het leven zelf, tegenover elke
ontgoocheling en zelfs tegen God. Onnodig te zeggen dat er dan bitter weinig energie
overblijft om een weg in vergeving te gaan.
Een getuigenis
Anne is een jonge, vriendelijke vrouw. Heel rustig vertelt ze in de groeigroep hoe ze erachter is
gekomen dat haar man haar verschillende keren bedrogen heeft, zelfs al in hun verlovingstijd.
‘Ik ben niet boos op hem’, voegt ze eraan toe. ‘Ik begrijp het wel. Het heeft veel te maken met
zijn kindertijd.’ Die oefening over omgaan met woede hoeft ze niet mee te doen, stelt ze, omdat
ze de woede achter zich heeft gelaten. Misschien is ze even kwaad geweest, maar dat is allang
voorbij.
Iedereen is onder de indruk, Anne is heel overtuigend. Bij een volgende bijeenkomst over
zelfverwijten krijgt men echter een heel andere kant van Anne te zien. Even rustig als ze de
vorige keer was, even geëmotioneerd is Anne nu. Het regent zelfverwijten. Of ze hierover al
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met vrienden heeft gesproken? Ze knikt. ‘Ze zeggen allemaal dat ik mezelf niets te verwijten
heb. Maar ik kan het niet helpen. Het blijft maar komen.’
Anders omgaan met woede en wrokkige gedachten
Het is niet fout om je woede, na ervaren onrecht, te verwelkomen als een goede vriend.
Natuurlijk moet die woede dan eerst herkend worden. Soms heeft ze zich vermomd in
zelfverwijt of neerslachtigheid. We hoeven ons niet te schamen over onze woede. Ook in de
Bijbel wordt het woord ‘toorn’ vaak gebruikt. Er wordt gesproken over Gods toorn. Woede is
dus niet alleen menselijk, het is ook iets dat God ervaart en kent!
Zonder woede zou er in onze samenleving geen morele of ethische actie zijn tegen
wantoestanden. Zonder woede zouden zaken die fout gaan in de opvoeding van kinderen of
in diverse relaties nooit aangepakt en gecorrigeerd worden. We mogen woede erkennen als
een uiting van morele en emotionele verontwaardiging, als de spreekbuis van ons
rechtvaardigheidsgevoel.
In het kielzog van die woede komen vaak wrokkige gedachten en zelfs haatgevoelens. Ook die
moeten niet onderdrukt, maar uitgedrukt en beluisterd worden.
Hoe pakken we zoiets concreet aan?
Nadat we onze woede en wrokkige gedachten begroet hebben, kunnen we met hen in gesprek
gaan. We kruipen opnieuw in de rol van de neutrale waarnemer en bevragen deze emoties.
We kunnen ons hierin laten begeleiden door een goede luisteraar of therapeut. Of we voeren
dit gesprek in een gebedsmoment met God.
Enkele vragen die hier kunnen bij helpen:











Op wie ben je kwaad? Wie heeft jou onrecht berokkend?
Hoe denk je nu over hem of haar? Wat voel je? Hoe voel je je?
Waarom ben je zo kwaad? Hoe kwaad ben je?
Waarover precies? Over welk onrecht gaat het?
Wat haat je zo in die persoon?
Hoe had het dan wel moeten gaan?
Wat kan die andere persoon nu nog doen voor jou? Wat wil je anders zien?
Wat kan jij voor hem of haar doen?
Hoe kunnen jullie dit rechtzetten op een manier die voor alle betrokkenen helend is?
Enz.

Een getuigenis
‘Ik had altijd geleerd dat ik niet boos mocht worden’, vertelt Ingrid in de groeigroep. ‘En ik was
daar heel goed in geworden. Iedereen prees me om mijn zelfbeheersing. Ik was daar zelf ook
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erg fier op. Eigenlijk keek ik een beetje neer op mensen die meteen uit hun slof schoten.’ Ze
blijft even stil. Een paar mensen knikken, alsof ze al weten wat er nu gaat komen.
‘Maar nu moet ik toegeven dat het precies mijn woede is die me gered heeft. Doordat ik
uiteindelijk zo boos werd om wat Maarten gedaan heeft, kreeg ik de energie om stappen te
zetten, weg uit mijn verdriet.’
‘Ja’, knikt Irma die naast haar zit. ‘Ik heb ooit eens gelezen dat mensen de eerste helft van hun
leven bezig zijn met allerlei eigenschappen in een vuilnisbak te stoppen – ze willen niet kwaad
of kwetsbaar of weet ik veel wat zijn. De tweede helft van hun leven zijn ze dan bezig met die
eigenschappen terug uit de vuilnisbak op te vissen. Want vaak blijkt het precies te zijn wat ze
nodig hebben.’
Wanneer we spreken met onze woede blijft de ‘neutrale waarnemer’ de gespreksleider. Hij of
zij luistert, maar laat zich niet meeslepen! Hij of zij begint niet te twijfelen aan eerder
gemaakte besluiten zoals ‘ik wil me niet wreken’ (zie deel 1) of ‘ik wil andere mensen
behandelen zoals ik zelf behandeld wil worden.’
Vaak ontdekken mensen nieuwe, verrassende wegen vanuit deze gesprekjes met hun woede.
Tot hun verrassing blijkt de woede nadien bekoeld. Ze heeft haar werk gedaan.
IN EEN NOTENDOP




Emoties komen niet voort uit gebeurtenissen, maar uit onze interpretaties van die
gebeurtenissen. Vanuit onze neutrale waarnemer kunnen we onze emoties bevragen.
Woede alleen maar onderdrukken heeft geen zin. Ze richt zich dan op iemand anders,
en dat ben jij vaak zelf.
Beluisterde woede helpt je verder bij het oplossen van je probleem.

HUISWERK: IN JOUW RELATIE OF GEZIN




Welke plaats krijgt woede in jouw leven of in jullie gezin?
Hoe vaak vertellen jij of je partner dat jullie boos waren over iets en het vervolgens
hebben opgelost?
Hoe reageer je op woede-uitbarstingen van de kinderen? Leer je hen hun woede op
een goede manier te uiten, of leer je hen hun woede te onderdrukken?

Het is een interessante oefening om een bepaalde tijd de plaats van ‘woede’ in jouw gezin te
observeren. Dat kun je doen door wat aantekeningen te maken bij elke uiting van woede bij
alle gezinsleden. Stel daarbij ook de vraag hoe die woede is ontstaan? Na een tijd heb je de
woede beter in kaart gebracht.
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Wat is jouw conclusie?





Mag woede in jouw gezin door iedereen geuit worden?
Op welke manier wordt de woede of kwaadheid geuit? Positief of negatief?
In hoeverre wordt ze onderdrukt?
Hoe worden de problemen die kwaadheid veroorzaken opgelost?

Lees of bidt eens Psalm 137.
Bidden is tegen God zeggen wat er in ons hart leeft. Beruchte psalmen als Psalm 137 –
‘Gelukkig hij die jouw kinderen grijpt en op de rotsen verplettert’ – hebben een functie.
Je kan die woorden afdoen als primitieve wraakgevoelens die bij een humane mens of christen
niet thuis horen. Maar de werkelijkheid is dat die woorden vaak een weerklank vinden in de
harten van mensen, die zelf hebben meegemaakt wat de dichter van Psalm 137 meemaakte.
Als je je kind verloor door een oorlog of een ernstig misdrijf, denk je misschien ook wel eens
(of nog sterker: wil je het luidop tegen de daders uitschreeuwen): je zou dat zelf ook moeten
meemaken, ze zouden jouw kind ook op een dergelijke brutale manier moeten doden…
Dan pas zou je kunnen voelen of ervaren wat ik nu voel.
Merk op dat de dichter van de psalm, wel zijn boosheid uit via woorden, maar ze zelf niet in
daden uitvoert.
In het boek Psalmen (uit de Bijbel) worden sterkte emoties niet uit de weg gegaan. Talrijke
mensen hebben er door de eeuwen heen, troost in gevonden. De Psalmen beschrijven het
leven zoals het is of ervaren wordt: een opeenvolging van momenten vol vreugde of verdriet,
van woede en opnieuw bedaren, van dood en nieuw leven, enz.
Enkele voorbeelden:






Vreugde: Psalm 112
Verdriet: Psalm 22
Pijn: Psalm 32
Boosheid: Psalm 37
Mix van emoties: Psalm 56
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De kracht van vergeving
Deel 6: Jezelf vergeven
Een getuigenis
Het blijft lang stil in de auto. Eveline en Merlijn hebben net hun zoontje van acht in het
ziekenhuis achtergelaten. Hij is buiten levensgevaar maar de artsen konden geen beloftes doen
over een volledig herstel. De jongen was, na de aanrijding, met zijn hoofd hard tegen het
fietspad terechtgekomen. Gelukkig droeg hij een helm.
‘Ik ga het mezelf nooit vergeven’, barstte Eveline opeens uit. ‘Jezelf?’ zei Merlijn verwonderd.
‘Hier kon jij toch niets aan doen?’ ‘Toch wel! Ik had hem nooit toestemming mogen geven om
mee te fietsen met zijn vriendjes. Ik vond hem er nog te jong voor! Maar ik heb me laten
overhalen … ‘Je moet ze durven loslaten’, zei Lies. Maar haar Pieter heeft niets! Het is onze
jongen die nu in het ziekenhuis ligt, wie weet voor hoe lang!’
‘Eveline, jij kon dit niet voorzien…’ Maar Eveline hoort Merlijn niet eens meer. ‘Ik wist dat de
Antwerpse Steenweg gevaarlijk is. Hoe kon ik zo stom zijn…’
Als er iets ergs gebeurt, gaan we op zoek naar een schuldige. En vaak komen we dan bij onszelf
uit, zelfs wanneer het duidelijk is dat iemand anders de kwetsuur heeft veroorzaakt.
De harde klap die je hebt gekregen, heeft immers je innerlijke harmonie stukgeslagen. Allerlei
gevoelens borrelen in je op, ook zaken die je allang verdrongen had. We treden op als een
strenge rechter voor onszelf:









Je veroordeelt jezelf omdat je bepaalde zaken had moeten voorzien.
Je veroordeelt jezelf omdat je beter had moeten weten.
Je veroordeelt jezelf omdat je het anders had moeten aanpakken.
Je veroordeelt jezelf omdat je het verleden niet meer kunt ongedaan maken.
Je veroordeelt jezelf omdat je te weinig dit of te veel dat hebt gedaan.
Je veroordeelt jezelf omdat je vindt dat je een verkeerde keuze hebt gemaakt.
Je veroordeelt jezelf omdat je (opnieuw) een fout hebt gemaakt.
Enz.

Er komt geen einde aan de zaken die we onszelf kunnen verwijten. Onder die zelfverwijten
zit een diepe schaamte over onze eigen tekorten en beperktheid. Deze zelfverwijten kunnen
heel ernstige vormen aannemen, soms kun je spreken van regelrechte zelfhaat of
zelfverachting.

De kracht van vergeving | pastorale vorming | dekenaat Aalst| 2020

37|100

Alleen door mild naar onszelf te kijken en nederig aan onszelf vergiffenis te schenken, kunnen
we onze innerlijke vrede herstellen en nadien, onszelf openstellen om de ander te vergeven.
Pas als we onszelf, met al onze tekortkomingen, omhelzen, kunnen we ook het leven, met al
zijn tekortkomingen, omhelzen.
Waar komt die veroordeling van onszelf vandaan?
We kunnen drie bronnen onderscheiden voor dat negatieve zelfbeeld.
Een negatief zelfbeeld kan groeien vanuit het niet bereiken van het gedroomde ideaal.
Wanneer we onze idealen niet kunnen waarmaken, moeten we onder ogen zien dat we
beperkt en feilbaar zijn, op veel vlakken onwetend en onvolmaakt. We zijn niet almachtig en
kunnen ons leven en onszelf niet ‘maken’, hoe hard we ons daar ook voor inzetten.
Een negatief zelfbeeld kan ook voortkomen vanuit onze donkere, onbewuste kant, onze
schaduwzijde. Die wordt, onder meer, gevormd door alle aspecten van onszelf die bij het
opgroeien werden weggedrukt om tegemoet te komen aan de verwachtingen van onze
omgeving. In deze schaduw kan kwetsbaarheid zitten of ambitie, zachtheid of agressie, al
naargelang onze opvoeding. Deze geestelijke energie is echter niet verdwenen, maar
verdrongen. Ze blijft ons leven bepalen.
Wie bijvoorbeeld is opgegroeid bij onzelfzuchtige, nederige mensen heeft misschien zijn
dromen of ambitie zorgvuldig weggestopt. Je begrijpt dan niet waar die hevige jaloersheid of
minderwaardigheidsgevoelens t.o.v. geslaagde mensen vandaan komen.
Wanneer ‘kwaad worden’ bij jou thuis een taboe was, heb je waarschijnlijk je woede leren
onderdrukken. ‘Net zijn ouders, altijd zo rustig en vriendelijk’, zeggen de mensen dan.
Maar waarom voel je je dan zo geïntimideerd door mensen die hun boosheid en woede wel
op een aanvaardbare manier kunnen uiten? En waar komen jouw ongecontroleerde en
onredelijke uitbarstingen van woede dan vandaan?
Wanneer onze innerlijke harmonie wordt stukgeslagen, komt al deze verdrongen energie
vanuit onze schaduwzijde toch naar boven. Helaas zijn die verdrongen facetten dan geen
bondgenoot van onszelf, maar gedragen ze zich eerder als een vijand en vallen ons aan door
zelfbeschuldiging.
Een getuigenis
Nog steeds wordt 'East of Eden' geprezen als een iconische film: het verhaal van twee broers
die strijden om de liefde van hun vader. Een van hen, Aron, is voorbeeldig. Hij beantwoordt
aan alles wat zijn vrome vader gedroomd had. Cal met zijn rusteloze aard wordt afgewezen.
Wanneer Aron een duister familiegeheim ontdekt, stort zijn wereld in. Opeens stroomt alles
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wat hij verdrongen had naar buiten: zijn woede, zijn haat en cynisme. Hij heeft er geen vat op,
hij wist niet eens dat deze gevoelens in hem zaten. Hij wordt erdoor vernietigd.
Een derde bron voor een negatief zelfbeeld zijn de negatieve boodschappen of agressieve
reacties die we krijgen van mensen die een belangrijke rol speelden of spelen in ons leven.
Deze boodschappen kunnen verbaal of niet-verbaal zijn.
Zo registreert een baby reeds (van in de moederschoot) op welke manier zijn verzorgers met
hem omgaan. Wanneer de handelingen ongeduldig en agressief zijn – door vermoeidheid,
depressie of verkeerde verwachtingen bij de ouders – zal de baby deze negatieve
boodschappen opnemen in zijn zenuwstelsel. In het volwassen leven lijken gevoelens van
zelfhaat, minderwaardigheid of het onvermogen om liefde te beantwoorden uit het niets te
komen, maar dat is allerminst het geval.
Een getuigenis
Mona en Elisa zitten in de woonkamer met een kopje thee. In de keuken horen ze hoe Kevin,
een pleegkindje van vier, met de blokken speelt. ‘Speelt hij niet liever hier, bij ons?’ vraagt
Mona. Elisa schudt haar hoofd. ‘Hij heeft afstand nodig. In het begin wilde ik niets liever dan
er altijd voor hem zijn. Ik wilde hem knuffelen, met hem spelen, lieve woordjes zeggen.’ Ze roert
nadenkend in haar thee. Haar ogen staan droevig maar haar stem klinkt warm wanneer ze
verder spreekt.
‘Ik heb moeten inzien dat dit bedreigend is voor hem. Als ik hem aanraakte, begon hij zichzelf
te slaan. Hij is zo verwaarloosd als baby en peuter dat slaan voor hem de enige taal van contact
is die hij kent. Dus probeer ik hem nu enkel veiligheid te geven: een vast ritme, vertrouwde
gewoontes, eten op vaste tijden… We zien wel wanneer hij klaar is voor meer.
De identificatie met de agressor
Wanneer iemand gekwetst wordt (door mensen die een belangrijke rol in zijn of haar leven
speelden), ontstaat er een vreemd psychologisch fenomeen dat men ‘identificatie met de
agressor’ noemt. De kwetsende uitlatingen van de persoon die kwetst, worden als het ware
verinnerlijkt, waardoor het slachtoffer zichzelf begint te beschuldigen.
‘Hoe is het mogelijk om zo naïef te zijn!’ ‘Jij idioot!’ ‘Liever lui dan moe, altijd geweest.’ ‘Wat
een teleurstelling ben ik voor iedereen.’ ‘Ik deug voor niets.’
Ook wanneer het onrecht, de harde kritiek of de verwijten van buitenaf verdwijnen, blijven de
zelfbeschuldigingen verder in je hoofd malen. Eigenlijk draagt elke mens, in mindere of
meerdere mate, zijn pakketje zelfbeschuldigingen met zich mee, waarachter vaak de stemmen
van de vader, de moeder, leerkrachten of andere opvoeders verborgen zitten.
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Het hangt van veel zaken af hoe sterk de impact van deze negatieve boodschappen blijft: je
eigen gevoeligheid, de veiligheid en warmte van je thuisomgeving, enzovoort.
De strijd in ons hart
Elke persoon ervaart dat er twee delen van onszelf lijnrecht tegenover elkaar staan. Het ene
deel gedraagt zich als een tiran. Je bent veeleisend naar jezelf toe. Nooit is het genoeg.
Dit deel probeert je een slecht geweten te bezorgen door jezelf steeds te beschuldigen.







Je bent niet slim of goed genoeg.
Je bent niet mooi of slank genoeg.
Je bent niet assertief of begripvol genoeg.
Je bent niet voorzichtig of moedig genoeg.
Je bent niet doortastend of afwachtend genoeg.
Enz.

Het andere deel in jouw gedraagt zich als een slachtoffer. Het ondergaat de beschuldigingen
en ervaart hoe de zelfwaardering in je afneemt. Misschien probeer je je nog zwakjes te
verdedigen, maar dat helpt niet.








Ze zullen wel gelijk hebben want ik ben niet sterk genoeg.
Ze zullen wel gelijk hebben want voor dat ben ik niet slim genoeg.
Ze zullen wel gelijk hebben want ik ben een eeuwige twijfelaar.
Ze zullen wel gelijk hebben want ik ben niet meer waard dan dat.
Ze zullen wel gelijk hebben want ik vraag er zelf om vernederd te worden.
Ze zullen wel gelijk hebben want ik ben nu eenmaal een mislukkeling.
Enz.

Elke mens heeft op die manier een ‘dader’ en een ‘slachtoffer’ in zichzelf. Jezelf vergeven
betekent niet dat je probeert af te rekenen met de dader in jezelf, noch met het slachtoffer in
jezelf. Het betekent dat je beide kanten in jezelf erkent en aanvaardt.
Jezelf vergeven betekent dat je onderkent dat onder beide zijden een positieve behoefte
schuilgaat:



De ‘dader’ in jou heeft de behoefte om sterk, daadkrachtig, autonoom te zijn.
Het ‘slachtoffer’ in jou heeft de behoefte om klein en kwetsbaar te mogen zijn, om
gekoesterd te worden.

Jezelf vergeven betekent dat je een mildheid laat groeien tegenover deze beide kanten van
wie je bent.
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Jezelf vergeven = vergeving ontvangen
Jezelf vergeven is geen theorie, het gaat om heel concrete dingen.







Je vergeeft jezelf omdat je dacht als God te zijn en alles weten of te kunnen.
Je vergeeft jezelf omdat je je leven niet onder controle hebt en niet perfect bent.
Je vergeeft jezelf omdat je je liet vernederen door de negatieve boodschappen van
betekenisvolle mensen.
Je vergeeft jezelf omdat je de woorden of gebaren van de persoon die je kwetste, hebt
geloofd en toeliet dat deze je persoonlijkheid (of identiteit) hebben gevormd.
Je vergeeft jezelf omdat je kansen liet liggen, zodat je talenten niet tot ontplooiing zijn
gekomen.
Enz.

Maar hoe doen we dat?
Ten eerste vertel je luidop aan jezelf dat je jezelf vergeeft en dus vergeven bent. Vergeven is
een keuze, een dynamiek van ‘geven en ontvangen’. Je geeft iemand een nieuwe kans, om
verder te gaan met zijn of haar leven (wat er ook gebeurd is). Je rekent hem of haar het
onrecht niet meer aan. Die kans moet je ook aan jezelf geven.
Je moet die nieuwe kans ontvangen en omarmen. Je kunt jezelf slechts vergeven in de mate
dat je jezelf voldoende liefhebt om het geschenk van vergeving aan te nemen.
Gelovige mensen kunnen dit doen in de aanwezigheid van God. Het helpt je om de stap te
zetten, als je weet dat jouw Schepper je vergeven heeft. Ik wil dit al even als een praktische
en belangrijke stap aanreiken…
Je kan dit doen door het even stil in jezelf te maken en in gebed luid te bevestigen: ‘God als U
mij vergeeft, kan ik mijzelf ook vergeven.’ In deel 9 en 11 blijven we langer stilstaan bij de
betekenis van Gods vergeving.
Ten tweede is het nodig om deze bevestiging regelmatig te herhalen. De zelfverwijten hebben
in de loop der jaren diepe sporen getrokken in jouw geest. Nieuwe, negatieve ervaringen
lopen als vanzelf meteen door deze geulen.
Je graaft pas een nieuwe bedding in je gedachteleven (en in je hart), door regelmatig positieve
gedachten tegen jezelf uit te spreken.






Ik heb mijzelf vergeven.
Ik ben even waardevol als elk ander mens.
God houdt van mij zoals ik ben. Hij heeft mij onvoorwaardelijk lief.
Ik ben het waard om geliefd en gerespecteerd te worden.
Ik hoef niet zomaar te aanvaarden dat iemand mij beledigt of vernedert.
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In het begin kun je je een beetje belachelijk voelen, maar als je deze zinnetjes regelmatig
hardop herhaalt, zal je merken dat het na een tijd wortel zal schieten in jouw hart.
Ten slotte maak je deze zelfvergeving concreet door iets buitengewoons te doen. In de Bijbel
vinden we een getuigenis van een vrouw die Jezus’ voeten waste met buitensporig dure oliën.
Zij had ervaren dat hij haar vergeven had, en daardoor kon ze ook zichzelf vergeven. Dit was
zo een ontzaglijk grote verandering in haar leven, dat ze niet anders kon dan deze daad van
liefde stellen. Welke daad past bij jouw zelfvergeving? Vier de verandering in jezelf met iets
moois.
Een getuigenis
Carmen had zwaar geleden onder haar scheiding. Het feit dat haar ex-man nieuw geluk
gevonden had aan de zijde van een tweede echtgenote, terwijl zij werk en gezondheid verloren
had, maakte het alleen maar moeilijker. De pijn hierover stond in haar gezicht gegroefd. Ze
had geen contact meer met haar ex-man. Wanneer ze elkaar tegenkwamen in hun kleine dorp,
keken ze elk een andere kant op. Familiefeesten voor de kinderen of kleinkinderen waren een
beproeving. Haar zelfbeeld was erg laag en zichzelf vergeven leek een onmogelijke stap. Toch
beloofde ze de praktische tips uit te voeren.
Op een avond komt ze stralend binnen in de groeigroep. ‘Ik heb het gedaan’, zegt ze. ‘Ik heb
God bedankt dat Hij me vergeeft. Ik heb elke dag herhaald dat ik mezelf vergeef. En toen ik
hem op straat zag lopen met zijn nieuwe vlam, ben ik niet overgestoken naar de andere kant.
Ik kon hen aankijken, en vriendelijk ‘goedendag’ wensen. Je had hun gezichten moeten zien.
Het was iets kleins, maar na al die jaren was dat mijn grote daad van liefde, en ik voel me vrijer
dan ooit.’
IN EEN NOTENDOP




We verachten of haten onszelf omdat we niet zijn wie we willen zijn of omdat we nog
steeds negatieve boodschappen van anderen uit ons verleden horen en geloven.
In elke mens zit een dader die zichzelf veroordeelt en een slachtoffer dat zich laat
veroordelen.
Ontvang vergeving. Vertel jezelf dat je vergeven bent, herhaal het en vier het.

HUISWERK: IN JOUW RELATIE OF GEZIN
Jezelf vergeven is moeilijk wanneer het leven anders loopt dan je gehoopt had. Maar ook als
het niet meteen lukt om jezelf te vergeven, kun je hoopvol zijn dat het in de toekomst beter
zal gaan. Probeer elke kleine verandering te zien en wees er dankbaar voor.




Wat is er (al) verandert in je leven, nadat je milder bent geworden naar jezelf toe?
Welke daad of gedrag naar jezelf toe, getuigt daarvan?
Heb je de verandering in jezelf met iets moois gevierd?
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Op welke manier wordt je zelfvergeving zichtbaar, voor je partner, kinderen of
vrienden?
Heb je er al kunnen of durven over getuigen?

Wanneer je kinderen opgroeien, zijn de sociale media plots een nieuwe ‘opvoeder’ in huis.
Deze opvoeder is ongenadig. Precies in een periode dat ze heel kwetsbaar zijn, worden jonge
tieners belaagd met boodschappen als ‘Je bent niet slank genoeg, niet grappig genoeg, niet
mooi genoeg, niet gespierd genoeg.’
Laat je kinderen vertellen wat ze van deze boodschappen vinden. Maak hen duidelijk dat ze
meer dan goed genoeg zijn. Geef het voorbeeld door zelf te tonen dat je tevreden bent met
je lengte, gewicht, karakter, vriendenkring, al is niet alles zoals je het wel zou willen.
Leer van het verhaal van de roos van Jericho. Dit plantje ziet eruit als een bolletje touw,
verdroogd en verschrompeld. Zo rolt het door de woestijn, als een speelbal van de wind. Het
ziet er helemaal dood uit. Maar van zodra je er een beetje water op giet, zuigt het plantje zijn
worteltjes vol en wordt het beetje bij beetje een (min of meer) groene plant. Een roos van
Jericho kan honderden jaren in leven blijven zonder water. Vroeger hadden veel boeren in
Duitsland een dergelijke plant die van generatie op generatie werd doorgegeven.
Je kan dit verhaal gebruiken als illustratie van je leven. Toon aan iemand het verdroogde
bolletje en vraag hen of ze denken dat daar nog leven in zit. Laat hen dan water in een
kommetje gieten en de roos van Jericho erin zetten. Ga regelmatig kijken wat er gebeurt. Voor
ieders verbaasde ogen zal het verdroogde bolletje zich ontpoppen tot een levende plant.
Nog even een doordenkertje:
Als je een dakloze man te eten geeft, je beste vriend vergeeft die je verraden heeft, je dronken
vader vergeeft die jouw jeugd gestolen heeft, dan heb je iets heel bijzonders gedaan. Of als je
je vijanden liefhebt omdat Jezus dat van je vraagt, dan zijn dat ongetwijfeld grote deugden.
Maar wat zou je doen als je ontdekte dat jijzelf de geringste van allen bent, de arme bedelaar,
de meest verachtelijke van al degenen die iemand onrecht hebben aangedaan, dat jezelf om
een aalmoes smeekt, dat jij de vijand bent die om liefde vraagt?
Jezelf vergeven = vergeving ontvangen. In de Bijbel vind je vele teksten terug die je vertellen
dat je vergeving kan ontvangen:





Ook ik veroordeel je niet (Johannes 8: 1-11)
Micha 7: 18
Efeziërs 1: 7
Psalm 32: 5 en Psalm 86: 5
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De kracht van vergeving
Deel 7: Begrip opbrengen voor wie je onrecht aandeed
Een getuigenis
‘Ik wil het loslaten, echt waar’, zucht Rina. Samen met haar vriendin Hanne wandelt ze langs
de Leie. ‘Ik heb zelf geen hoge dunk van mensen die hun verleden steeds maar herkauwen. Die
ergeren me vreselijk. Iedereen loopt toch kwetsuren op? Een mens moet daar niet te lang bij
blijven stilstaan. En nu ben ik zelf zo iemand geworden die het verleden niet kan loslaten. Het
is echt niet dat ik haar niet begrijp. In haar plaats had ik misschien net hetzelfde gedaan.’
‘Misschien’, zegt Hanne laconiek. ‘Nee, ik meen het. Ik was steeds de zus die alles cadeau kreeg.
Ik studeerde goed, had veel vrienden, vond een fijne man, kreeg kinderen – en zij moest dat
allemaal missen.’
‘Het was bij jou ook geen rozengeur en maneschijn. En zelfs al was dat zo geweest, dat gaf
haar nog niet het recht om jou zo te behandelen.’ ‘Ik weet het niet… Ik weet alleen dat het me
niet lukt het los te laten. Iedere keer denk ik ‘Nu heb ik het losgelaten’, maar dan hoor ik mijn
moeder iets vertellen wat ze gezegd of gedaan heeft, en dan voel ik me opeens weer razend.
Hanne blijft stilstaan. ‘Misschien moet je onder ogen leren zien dat je er nog niet aan toe bent
om haar te vergeven.’ zegt ze zachtjes.
Vaak stellen we vergeving gelijk aan het (zonder meer) verderzetten van de liefdevolle relatie
met de persoon die je gekwetst heeft. Natuurlijk is dit het ideale scenario: iemand heeft je
gekwetst, je hebt een goed gesprek met elkaar, je krijgt begrip voor zijn of haar motieven en
hij of zij voor jouw gevoelens, en de relatie wordt verdergezet (alsof er nooit iets gebeurd is…).
Wanneer het echter gaat over een ernstige kwetsuur, doordat het onrecht groot is of doordat
een klein(er) onrecht zich telkens opnieuw herhaald heeft, ligt het niet zo eenvoudig.
Ook als je de weg bewandelt van vergeving, probeer je best niet te lopen voordat je kunt
stappen. Het is nodig om:




Eerst je wonde zorgvuldig te verzorgen (en daar voldoende tijd voor te nemen).
Mild te zijn voor jezelf gedurende het ganse proces.
Te aanvaarden dat er iets gebeurd is, dat jouw leven grondig overhoop heeft gehaald.

Dan pas ben je klaar om begrip op te brengen voor de ander. Anders snelt jouw redelijkheid,
geloof of goede wil vooruit, terwijl jouw hart mijlenver achterop hinkt.
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In dit deel verkennen we een paar facetten van ‘begrip opbrengen voor wie je kwetste’. Wees
mild voor jezelf als dit onderwerp veel weerstand bij je oproept. Beschouw deze weerstand
als een uitnodiging om wat langer bij een van de vorige stappen stil te blijven staan.
Begrip opbrengen is niet hetzelfde als veront-schuld-igen.
Stel: iemand rijdt door het rood licht en veroorzaakt hierdoor een ongeval. Je zal gemakkelijker
begrip kunnen opbrengen voor die persoon, als het blijkt dat die persoon net gehoord had dat
zijn zoon in kritieke toestand in het ziekenhuis ligt en daar halsoverkop naartoe is gereden.
Toch blijft die persoon schuldig aan de fysieke en materiële schade en zal hij die zo goed als
mogelijk moeten vergoeden.
Een groeiend begrip, herstelt de innerlijke vrede in ons hart. Of we al dan wel of niet besluiten
om de relatie verder te zetten, behoort tot een andere dynamiek, waar we dieper op ingaan
in deel 12.
Wanneer iemand ons kwetst, hebben we de neiging om heel die persoon als negatief te
beschouwen. Hij of zij komt terecht in het vakje van de mensen die ons niet goedgezind zijn.
Bewust of onbewust geven we deze persoon labels mee als: ‘onbetrouwbaar, afvallig,
onverantwoordelijk, gevaarlijk, …’ Natuurlijk doen we hiermee onrecht aan de complexiteit
van elke mens en aan de mogelijkheid om te groeien of in positieve zin te evolueren.
Dikwijls is ons gebrek aan zelfkennis de basis van een dergelijke ongenuanceerde wit-zwart
veroordeling. Wie zichzelf kent, wéét hoe dicht goed en kwaad bij elkaar liggen. Zijn we echt
zoveel beter dan de andere? Dit betekent niet dat onrecht mag vergoelijkt of verdoezeld
worden. Integendeel, onrecht moet altijd aan het licht gebracht en rechtgezet worden.
Er is echter een groot verschil tussen het onrecht veroordelen en de mens die het onrecht
beging. We moeten voorzichtig zijn met iemand te bestempelen als ‘slecht’ en ‘onverbeterlijk’.
Vaak komen de veroordelingen aan het adres van de persoon die ons kwetste voort uit onze
eigen schaduwzijde. Dat is beslist het geval wanneer een bepaalde eigenschap ons mateloos
ergert. Een eigenschap in onszelf waar we zelf mee worstelen en die we niet aanvaard hebben.
Al onze haren komen overeind als we diezelfde eigenschap zien opduiken bij de persoon die
ons ermee kwetst.
Een getuigenis
Walter is al zijn hele leven een voorbeeldig persoon: de oudste en flinkste zoon, de ijverigste
student, de beste echtgenoot en de meest toegewijde vader. Wanneer zijn zoon Victor een
tiener wordt, kiest de jongen voor een andere weg, tot ontzetting van zijn vader. Walter
begrijpt niet waarom Victor hem en zichzelf dit aandoet. Victor neemt zijn studies niet zo
ernstig en geniet volop van zijn vrije tijd. Victor lijkt helemaal niet te lijden onder de gevolgen
van zijn vrolijk leventje, hij heeft naar eigen zeggen ‘de tijd van zijn leven’.
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Walter ergert zich mateloos aan het gedrag van zijn zoon. Al altijd heeft hij een hekel gehad
aan onverantwoordelijke mensen en nu is zijn eigen zoon zo iemand geworden. Zijn vrouw
vindt het ook erg, maar heeft er veel meer vertrouwen in dat het ‘na die apenjaren’ wel weer
goed komt.
Ze raadt Walter aan er eens met een therapeut over te spreken. Tot zijn verbijstering nodigt
die hem uit om de goede kanten in zijn zoon te benoemen. Iets wat hem niet zo goed lukt. Hij
is nog meer verbijsterd over de volgende vraag: heeft hij er zelf als jongere ooit naar verlangd
om iets minder te studeren en zich wat vaker te amuseren?
Zo leidt de therapeut Walter naar de mogelijkheid dat zijn ergernis wel eens zo hevig zou
kunnen zijn, omdat ergens in hem een kleine Walter leeft die stiekem ook wel eens zou willen
genieten van het leven. In plaats van zich altijd verantwoordelijk te voelen.
Eerst is die gedachte onaanvaardbaar voor hem. Een burn-out dwingt hem echter om de
teugels te vieren. Hij leert het werk wat vaker los te laten en gewoon te genieten van het leven.
Tot zijn verwondering merkt hij dat hij intens geniet van een onverwacht uitje of het spannend
vindt om een spontane ingeving zomaar te volgen.
Tot zijn nog grotere verwondering merkt hij dat hij nu ook veel rustiger kan reageren op het
gedrag van zijn zoon. Hij ergert er zich veel minder aan dat de jongen geniet van zijn jonge
leven en probeert hem gewoon bewust te maken van de gevolgen en gevaren van sommige
keuzes.
Zo bekeken zijn ergernissen onze beste leermeesters!
Erger je je vreselijk aan arrogant gedrag?
Waarschijnlijk gedraag jij je net omgekeerd: als een bescheiden iemand. Misschien ben je zelf
een beetje te bescheiden (want mensen hebben altijd de neiging om in hun grootste
kwaliteiten te overdrijven). Misschien voel je je hierdoor soms onzichtbaar en zou het goed
voor jou zijn als je wat zichtbaarder wordt. Zodat je inspanningen (ook) gezien en erkent
worden.
Heb je een hekel aan bazige mensen?
Waarschijnlijk ben jij dan een toonbeeld van dienstbaarheid, en werd jouw vermogen om een
knoop door te hakken of krachtig grenzen te stellen helemaal niet gewaardeerd door jouw
opvoeders. Maar als je je dienstbaarheid beschermt, door rustig standpunten in te nemen en
grenzen aan te geven, zal je deze mooie levenshouding veel langer volhouden (zonder je te al
te veel te ergeren aan dominante mensen).
Op die manier leren we iets te ontvangen, van wat ons buitengewoon irriteert bij de ander.
Dit is een hulpmiddel om de evangelische oproep ‘heb je vijand lief’ te leren toepassen.
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De ‘vijand’, of de persoon die me ergert en kwetst, openbaart me vaak mijn schaduwzijde.
Datgene wat me bang en beschaamd maakt in mezelf. Zo mag ik leren om ook dat deel in
mezelf te aanvaarden en beminnen. En groei ik als mens…
Een getuigenis
Sander van 12 komt binnen. Hij werpt een korte blik op de zithoek, waar zijn moeder met zijn
oma een kopje thee drinkt, zegt kort hallo en wil meteen naar boven gaan.
‘Hé Sander, tof dat je er al bent, jongen’, houdt zijn moeder hem tegen. ‘Had je de vroege bus?’
‘Ja.’ Sander kijkt haar niet aan. Als je moe bent, is het niet gemakkelijk om te weten hoe lang
je precies oogcontact moet houden...
‘Oma is hier ook. Kom je er even bij zitten?’ ‘Nee, nu even niet’, antwoordt Sander en wanneer
er niet meteen een volgende vraag komt, vervolgt hij zijn weg naar boven. De twee moeders,
één oudere moeder en één jongere moeder, kijken elkaar even aan. ‘Vind je dit onrespectvolle
gedrag niet lastig?’, vraagt de oudere moeder.
‘Ja’, komt het antwoord rustig. ‘Maar hij doet dit niet om iemand te kwetsen. Ik weet dat hij
ons graag ziet. Het enige wat hij nu nodig heeft na een dag vol prikkels is rust. En het is goed
dat hij weet hoe en waar hij dat kan vinden.’
Wanneer iemand ons pijn doet, voelt het vaak aan alsof die persoon ons bewust wilde
kwetsen. Toch is dit eerder uitzonderlijk. Zelfs bij uitgesproken negatief gedrag, ligt er meestal
een positieve intentie of behoefte aan de basis.
Enkele voorbeelden:




De agressieve vader die meteen begint te roepen tegen zijn partner en kinderen heeft,
vanuit een laag zelfbeeld of eigen kwetsuren, behoefte aan respect en waardering.
De jonge winkeldief wil zijn liefde aan zijn vriendin tonen, door haar een mooi cadeau
te geven voor haar verjaardag.
Het kind dat driftbuien heeft en daardoor alles wat in zijn handen komt door de
woonkamer slingert, wil van een pijnlijk gevoel van frustratie af geraken.

De manieren waarop deze mensen hun behoeftes proberen waar te maken zijn natuurlijk
verkeerd, maar de intenties die erachter schuilen zijn diepmenselijk en te begrijpen.
Ga op zoek gaat naar de positieve intenties achter kwetsend gedrag.
Je wordt niet emotioneel lamgeslagen, als je overtuigt bent dat dat degene die je gekwetst
heeft, eigenlijk niet jouw vijand is. Zodat je kan zien dat hij of zij jou nooit bewust zou pijn
doen. Op die manier hoef je tijdens het gesprek niet steeds op je hoede te zijn.
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Een getuigenis
Klara vertelt dat de driftbuien van haar zoon van zes verbeterd zijn. ‘Ik ben gestopt met hem
te zeggen dat hij niet zo boos mag zijn, of niet stout mag zijn – ik heb hem gezegd dat ik begrijp
dat hij boos is en dat ik soms ook boos ben.
Vervolgens heb ik met hem een spelletje gespeeld: laten we tekenen wat we kunnen doen
wanneer we boos zijn. Het spelletje had maar één regel: iemand pijn doen of dingen stuk
maken mocht er niet bij zijn. Het is ongelooflijk wat er allemaal is uitgekomen: in een boom
klimmen, boksen in een kussen, rondjes lopen in de tuin, muziek hard opzetten en roepen, …
Ik heb het blad opgehangen en het gebeurt vaak dat hij het staal negeert en weer ontploft, net
als vroeger. Maar soms, wanneer hij boos is, zie ik hem ernaar kijken. Dan trekt hij zijn jas aan
en loopt de tuin in, recht naar zijn ‘ik ben kwaad’ boom. En als hij terugkomt, lachen we eens
naar elkaar. Het doet ons allebei deugd te merken dat het ook anders kan!’
Nog een getuigenis
Geert en Carine zijn twintig jaar getrouwd. Voor de buitenwereld zijn zij het ideale koppel. Wie
hen beter kent, weet dat hun harmonie er niet een zonder pijn is. Geert heeft het erg moeilijk
om emotioneel dicht bij Carine te zijn. Of zoals zij het uitdrukt: ‘Op die twintig jaar heeft hij me
nog geen twintig keer gevraagd hoe het met me ging, en echt naar het antwoord geluisterd.’
Toch heeft dit gemis hun huwelijk niet stukgemaakt. ‘Weet je’, zegt Carine, ‘er zijn veel
liefdestalen. Eén ervan is praten met elkaar over je gevoelens, over wat je bezighoudt. Ik
begrijp waarom het voor Geert bijna niet mogelijk is om die taal te spreken.
Om te beginnen heeft hij die vraag als kind zelf nooit gekregen. Nooit! Een gesprek over
gevoelens was taboe. En als er dan toch al emoties naar buiten kwamen, waren die
vernietigend. Zijn moeder was manisch-depressief en kon heel onvoorspelbaar en agressief uit
de hoek komen.
Beetje bij beetje heeft hij me daar verhalen over verteld. In de loop der jaren zijn gevoelens
voor hem iets gevaarlijks en bedreigends geworden. Maar zijn groeiende openheid erover, en
het feit dat hij af en toe die vraag toch durft stellen, is voor mij genoeg. Ik zie dit als een teken
van liefde, want ik weet hoeveel moeite het hem kost.’
Men zegt wel eens: ‘God vergeeft alles, want God weet alles.’ En zeker: mochten mensen,
elkaars verleden beter kennen of elkaars geheime pijn en angsten kunnen zien, zouden ze veel
milder over elkaar oordelen.
Nogmaals: dit betekent NIET dat de schuld vanzelf verdwijnt.
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Wie iemand verkracht of misbruikt heeft moet gestraft worden. Alle mogelijke maatregelen
om mensen tegen een verkrachter te beschermen moeten door het gerecht genomen
worden. Toch kan de wetenschap, dat de verkrachter zelf als kind ooit misbruikt werd, ons
helpen om deze persoon niet compleet te verachten. Het helpt ons om de dader ook als een
slachtoffer te zien…
Ik heb begrip door te aanvaarden dat ik niet alles begrijp
Zelfs als we al het voorgaande kunnen doen, staan we toch soms voor een raadsel:




We hebben onszelf onder de loep genomen en weten zeker dat we niet onze eigen
schaduw op de ander projecteren.
We hebben gezocht naar mogelijke positieve intenties achter het gedrag, maar niet
direct iets gevonden.
We hebben gezocht naar een oorzaak in het verleden van dit gedrag, maar ook dat
spoor liep dood.

Misschien hebben we wel een en ander ontdekt, maar was het gewoon niet voldoende om
iemands gedrag echt te kunnen begrijpen. Ten diepste begrijpen we niet waarom iemand ons
zoveel kwaad gedaan heeft.
Dan rest enkel de aanvaarding, nl. dat we iemand anders nooit volledig kunnen doorgronden
of zijn motieven helemaal kunnen begrijpen. Elke mens blijft ten diepste een mysterie.
Een getuigenis
Ik zal het nooit helemaal begrijpen waarom mijn ex-echtgenoot dertig jaar huwelijk op de
helling heeft gezet en een nieuw leven begonnen is met een vrouw die zijn dochter zou kunnen
zijn. Ik weet dat hij een vreselijke kindertijd heeft gehad, zonder enige zachtheid of warmte.
Dat verklaart misschien hoe hij deze stap kon zetten, zo gevoelloos, alsof al die jaren er niet
zijn geweest.
Ik denk dat hij doodsbang is om samen ‘oud’ met mij te worden. Misschien herinnerde ik hem
daar te veel aan, met mijn zwakke gezondheid. Maar met mijn hart kan ik het niet begrijpen.
Ik kijk naar onze foto’s samen, met onze drie kinderen, en hij lijkt wel een vreemde.
Ik geloof niet dat hij me pijn wilde doen. Hij wilde alleen ontsnappen aan een pijn die al heel
zijn leven in hem zit. De kinderen willen hem niet meer zien. Ik krijg veel steun van onze
vrienden, hij wordt uitgesloten. Ik voel me daar niet triomfantelijk bij, maar heb ook geen
behoefte om er zelf iets aan te doen.
Hij heeft zijn weg gekozen. Ik wil geen tijd meer verspillen met te proberen te begrijpen
waarom. Ik aanvaard dat ik het wel nooit helemaal zal begrijpen. Ik wil voortaan vrij zijn om
een nieuwe weg op te bouwen.
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IN EEN NOTENDOP







Soms worden we gekwetst door iets wat we in onszelf proberen te verdringen.
Achter elk negatief gedrag zit (dikwijls) een positieve intentie, kun je die zien?
Negatief gedrag is vaak een afrekening met het persoonlijk verleden.
Aanvaard dat elke mens een mysterie blijft.
Begrip hebben is niet hetzelfde als goedkeuren.
Begrip hebben betekent niet altijd dat de relatie zomaar kan verdergezet worden.

HUISWERK: IN JOUW RELATIE OF GEZIN
Onderstaande teksten uit de Bijbel laten ons zien, dat ‘menselijk gedrag’ of onze motieven
(tot het stellen van een bepaald gedrag) niet altijd even zuiver zijn. Deze verzen spiegelen de
diepten van ons hart en laten zien dat we allemaal in hetzelfde bedje ziek zijn.




Spreuken 12:1 ; Spreuken 21:2
Romeinen 2: 1 ; Romeinen 2: 17-24 ; Romeinen 3: 10-18
Jakobus 1: 12-15

We worstelen allemaal met onvolmaaktheden. We botsen allemaal op beperkingen en op de
mysteries van het leven, waardoor we vele dingen niet kunnen weten of begrijpen. Deze
openbaring helpt ons om begrip te leren opbrengen voor het gedrag van van de andere.
Het loont de moeite om onze betekenisvolle relaties te onderzoeken met behulp van het
kwadrant van Ofman. Deze oefening leert ons om ons voordeel te halen met wat wij ervaren
als ergerlijk gedrag van mensen om ons heen.
Wanneer iemand bijvoorbeeld allergisch reageert op arrogant gedrag, betekent dit dat het
omgekeerde – bescheidenheid – een van zijn kernkwaliteiten is. Meestal hebben mensen de
neiging om hun kernkwaliteiten te gaan overdrijven. Dat wordt dan meteen hun valkuil. De
valkuil voor heel bescheiden mensen is dat ze onzichtbaar worden. Niemand ziet hen nog en
daar lijden ze onder. In hun schaduw zit er immers iemand die wél graag gezien wil worden!
De uitdaging voor deze mensen is dan precies het omgekeerde van deze onzichtbaarheid:
zichtbaar zijn, zich durven tonen of profileren
De psycholoog Ofman goot deze dynamiek in schemavorm:
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Uitgebreide lijst kernkwaliteiten
Onderstaande lijst met kernkwadranten kan als inspiratie dienen. We claimen in geen geval
dat deze lijst compleet is en laat je fantasie de vrije loop bij bovenstaande oefening.
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De kracht van vergeving
Deel 8: De kwetsuur een betekenis geven in je leven
Een getuigenis
‘Het gaat nu beter met me’, vertelt Erna in de lotgenotengroep. ‘Ik heb mijn leven terug op de
rails. Ik heb een lieve vriend waarmee ik toffe uitstappen kan doen. Ik heb terug plezier in mijn
werk. Maar dat alles neemt niet weg dat ik meer dan vijfentwintig jaar van mijn leven
geprobeerd heb om een alcoholverslaafde man te redden. Mijn hele jeugd heb ik weggegeven
aan die man, en het heeft niets geholpen. Ik ben niet meer boos op hem, ik heb compassie met
hem. Maar ook met mezelf en mijn kinderen: ik heb een groot deel van mijn leven verspild aan
een verloren zaak, ik heb onze kinderen laten opgroeien in een onveilige omgeving, en dat kan
het heden of de toekomst niet goedmaken.’
Iedereen heeft nood aan een betekenisvol leven. Iets waardevols of iemand die de moeite
waard is om voor te leven. Wie geen zin vindt in het leven, kan ook moeilijk zin hebben in het
leven.
Dat moeten we heel letterlijk nemen. De psycholoog Victor Frankl (overlevende van
Auschwitz), concludeerde dat ‘de mens bereid (en klaar) is om elk lijden te dragen zolang hij
er het nut van kan inzien.’ Wie een levenszin vond in die mate, dat die het onrecht en lijden in
Auschwitz kon overstijgen, had een veel hogere overlevingskans dan wie dit niet vond.
Ook wij bouwen onze levenszin geleidelijk op vanuit het geloof in iets of iemand, verrijkt met
onze persoonlijke dromen en verlangens, waarden en idealen, kennis en ervaring. Kwetsuren
lijken dit dierbare bouwwerk te beschadigen. Zware kwetsuren lijken het zelfs met de grond
gelijk te maken.
Kunnen we ondanks onze kwetsuren toch de zin van ons leven ontdekken? Of durven we
stellen dat we mede dankzij onze kwetsuren een diepere zin in ons leven ontdekken?
Kwetsuren en bijleren over het leven
Er is nog nooit een tijd geweest, waarin zo een groot deel van de mensen geloofde in de eigen
maakbaarheid van het leven.
The sky is the limit. Je kunt het als je denkt dat je het kunt. Yes, we can.
Deze manier van denken zorgt voor een grote dynamiek. Vele grote en goede dingen zijn
verwezenlijkt door mensen die geloofden dat ze het konden. Tegelijkertijd werpt ze een grote
schaduw op onze samenleving.
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Als wij helemaal zouden kunnen bepalen hoe ons leven er moet uitzien, doemt meteen de
gitzwarte tegenhanger op van deze levensfilosofie. Het is dan onze eigen schuld wanneer blijkt
dat het niet gelukt is. Het is geen toeval dat minderwaardigheid, zelfverwijt, zelfverwerping,
zelfhaat en zelfs zelfdoding (zie deel 6) zo overvloedig aanwezig zijn in onze samenleving.
Of we gaan nog een stapje verder: vermits we denken dat het leven maakbaar is, moet ook
de realisatie van al onze dromen een haalbare kaart zijn. Van daaruit is het maar één denkstap
verder naar: we hebben recht op de realisatie van onze dromen.
Als onze dromen niet uitkomen, zijn we niet alleen teleurgesteld in God, in de samenleving en
op onszelf, maar ook diep gekwetst en boos. We hebben niet gekregen waar we ‘recht’ op
hebben.
Elke tijd heeft zijn eigen mythes. Voor ons is het gemakkelijk om de mythes van de
middeleeuwen of de victoriaanse tijd te doorprikken. Voor onze eigen mythes zijn we blind.
We ademen die dagelijks in via de media, gesprekken met andere mensen, het onderwijs, …
Deze mythes worden niet in vraag gesteld. We herkennen ze niet eens, net zoals een vis zich
niet bewust is van het water waarin hij zwemt en in welke mate het vervuild is of niet.
Pas op het moment dat we serieus gekwetst worden gaan we zaken in vraag stellen:









Is het leven wel zo maakbaar, als we denken of hopen?
Is het zo vanzelfsprekend dat ik een goede gezondheid of steeds een slanke lijn heb?
Wat als ik er niet uit zie als een adonis of een prinses (of zoals dat fotomodel)?
Is het logisch dat al mijn relaties geweldig, betekenisvol en betrouwbaar zijn?
Wat als ik geen droomjob vind of heb?
Op basis waarvan zou ik hier allemaal ‘recht’ moeten op hebben?
Op basis waarvan weet ik zo klaar en duidelijk wat er goed en belangrijk is voor mij,
mijn gezin, mijn familie en mijn omgeving?
Waar draait het leven nu om? Wat maakt ons leven de moeite waard?

Vaak verwijzen kwetsuren ons naar een veel realistischer wereldbeeld. Dit betekent zeker niet
dat we alles op een rijtje hebben. Soms hebben we meer vragen dan antwoorden. Maar één
ding is zeker: het leven kan ons elk moment bijzonder verrassen, zowel op een positieve als
op een negatieve manier…
Onderstaande Chinese legende illustreert deze gedachte:
Op een dag verliest een boer een van zijn mooiste hengsten. Dat prachtige paard is er zomaar
vandoor gegaan. Zijn vrienden proberen hem te troosten. ‘Wat heb je toch tegenslag’, zeggen
ze. De boer antwoordt: ‘Het is mogelijk.’
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De volgende morgen verschijnt zijn hengst plots terug, geflankeerd door drie wilde merries. De
vrienden haasten zich om de boer te feliciteren met zijn nieuwe rijkdom. Opnieuw volgt
hetzelfde lachwekkende antwoord: ‘Het is mogelijk’.
Op een dag breekt de zoon van de boer zijn been, terwijl hij probeert een van die mooie merries
te berijden. De vrienden haasten zich opnieuw om hun medeleven uit te drukken. Maar de boer
antwoordt op dezelfde neutrale manier: ‘Het is mogelijk.’
Enkele dagen later komt een groep militairen het dorp binnen om jongeren te rekruteren voor
het leger om oorlog te gaan voeren. Ze zijn niet geïnteresseerd in de gehandicapte boerenzoon
met zijn gebroken been. ‘Wat een geluk’, roepen de buren uit tegen de boer. En de boer
herhaalt: ‘Het is mogelijk.’
Door verkeerde of vastgeroeste ideeën, beïnvloed door de mythes van onze tijd, geraken we
gefrustreerd en ontgoocheld in ons leven.
Hiermee willen we zeker niet de tragedies en kwetsuren van het leven minimaliseren. De pijn
om het verlies van iemand of iets waar we van houden is diep, reëel en universeel.
De pijn omdat we denken dat we recht hebben op al deze goede dingen en de teleurstelling
omdat we denken dat we daar zelf verantwoordelijk voor zijn, is echter niet universeel. Het is
een denkwijze die typisch is voor onze Westerse cultuur.
Enkele getuigenissen
Door haar kijk op het leven is een overgrootmoeder uit Oost- Vlaanderen niet verbitterd
geraakt. Ze kreeg 14 kinderen. Slechts 7 daarvan zijn volwassen geworden. Een paar stierven
er als baby, een paar als jong kind door mazelen, roodvonk of een andere ziekte. Haar
kleindochter luisterde heel graag naar de verhalen van haar grootmoeder over haar kindertijd.
Maar dit verhaal kon ze niet vatten. Ze was vooral geschokt door de rustige manier waarop
haar overgrootmoeder erover sprak. Ze begreep niet hoe je zoiets kon meemaken zonder zelf
te sterven van verdriet. ‘Maar waren jij en mama dan niet vreselijk triestig?’ vroeg ze.
‘Natuurlijk waren we triestig’, zei ze. ‘Maar in elk gezin stierven er kinderen. Het hoorde er toen
gewoon bij.’
Door zijn wereldbeeld is de boer in Mali, wiens oogst half vernietigd werd door droogte, minder
teleurgesteld en ontgoocheld dan de familie van wie de skivakantie niet kon doorgaan door
gebrek aan sneeuw.
Door haar kijk op het leven kan het jonge meisje in Venezuela nauwelijks stilstaan bij hoe ze
eruitziet, dan hetzelfde meisje van haar leeftijd in Europa, die doodongelukkig is omdat ze een
paar kilo meer weegt dan haar schoonheidsidool.
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Door zijn wereldbeeld kan de tienerjongen in Pakistan, niet dromen over wat hij later wil
worden, laat staan wat hij graag wil studeren. Hij moet al van zijn zevende levensjaar elke dag
mee naar de fabriek, omdat zijn ouders onvoldoende verdienen om iedereen in het gezin eten
te kunnen geven. Hij is hierin niet anders dan zijn vrienden, die ook in de fabriek werken.
Kwetsuren geven ons een realistischer wereldbeeld. Een realistischer wereldbeeld kan ons
helpen om de kwetsuur iets draaglijker te ervaren.
Kwetsuren doen je bijleren over jezelf en anderen
Kwetsuren hebben ook de kracht om onze kijk op onszelf en anderen te veranderen. Ze
doorbreken onze neiging om mensen in zwart-witcategorieën in te delen:





Mensen die we vertrouwden, stellen plots teleur.
Onze eigen reactie op een kwetsuur, stelt ons teleur.
Mensen van wie we het niet verwacht hadden, staan plots voor ons klaar.
Mensen van wie we steun verwacht hadden, geven die niet.

Het blijkt allemaal anders en complexer te zijn dan we dachten…
Een getuigenis
‘Ik doe mijn groepswerk samen met Daan’, zegt Ewout. Hanna kijkt haar tienerzoon verrast
aan. ‘Ik dacht dat je niet kon opschieten met Daan.’ ‘Mja’, zegt Ewout. ‘Hij is nog chill.’ ‘Hoe is
dat zo veranderd? ‘Ja. Weet je nog toen Dumbo mij…’ ‘Bedoel je meneer Van De Velde?’ ‘Ja,
die. Toen die mij zo belachelijk maakte en de hele klas zat te lachen, was Daan de enige die
niet meedeed. En in de middagpauze heeft hij me geholpen bij mijn wiskunde. Ik dacht dat hij
zo een strever was, maar hij valt best nog mee.’
Een diepe kwetsuur dwingt ons ook om op zoek te gaan naar onze diepere identiteit.
Wanneer ons oude zelfbeeld beschadigd wordt of zelfs aan diggelen ligt, hebben we de
keuze: hier levenslang om treuren of dieper gaan en vanuit die diepte zoeken naar een
vernieuwd of gelouterd zelfbeeld.
‘Wie ben ik?’ is niet alleen een vraag die tieners en adolescenten bezighoudt. In elke kwetsuur
of verlieservaring zit een uitnodiging om opnieuw een antwoord op deze vraag te vinden.
De vraag klinkt elke keer opnieuw, na een ingrijpende gebeurtenis:







Het verlies van een geliefde.
Een droom die niet uitkomt.
Een ambitie die we niet kunnen waarmaken.
Het gezichtsverlies dat we meemaken, na een grote flater.
Een faillissement.
Enz.
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De vraag herhaalt zich: of we nu 20 of 50 worden; een opleiding starten of op pensioen gaan;
een baan zoeken of ontslagen worden; ons eerste kind baren of een miskraam krijgen,
verloofd zijn of het uitmaken; trouwen of ongewild single blijven; enz.
Het helpt om deze grote vraag op te splitsen in kleinere vragen:










Wat heb ik geleerd uit het ondergane onrecht?
Wat heb ik bijgeleerd over mezelf, over anderen, over onze samenleving?
Welke grenzen en beperkingen heb ik bij mezelf ontdekt?
Welke hulpbronnen of levenskrachten heb ik bij mezelf ontdekt?
In welke mate heb ik daar beroep op gedaan?
Zijn mijn relaties met anderen veranderd, en op welke manier?
Is mijn godsbeeld veranderd? Is mijn beeld van de kerk veranderd?
Welke nieuwe levensdoelen heb ik mezelf gesteld?
Enz.

Een getuigenis
‘Ik heb een heerlijke kindertijd gehad, zo een met een gouden randje. Daar ben ik mijn ouders
nog steeds dankbaar om’, vertelt de twintiger aan de begeleider. ‘En ik herinner me nog goed
het moment toen de zeepbel uit elkaar spatte.’ De begeleider knikt en zwijgt, afwachtend of
de jonge vrouw meer wil vertellen.
‘Ik liep rond in onze tuin. Ik had dat zo vaak gedaan, en had me dan telkens Alice in Wonderland
gevoeld. Maar op de een of andere manier zag de tuin er nu anders uit. Op school had iemand
me uitgelachen omdat ik dik was. Zelfs mijn vriendinnen hadden meegelachen. Opeens besefte
ik dat het leven veel harder en lelijker was dan ik gedacht had.’
‘Dat moet een pijnlijk moment geweest zijn, dat je je dat nu nog zo herinnert.’ ‘Ja’, knikt de
jonge vrouw. ‘Maar toch zie ik het als iets positiefs. Het was het moment waarop ik mijn eigen
weg begon te gaan. Ik werd een beetje meer ‘mezelf’.
Kwetsuren doen je bijleren over God
Een diepe kwetsuur raakt ook aan ons godsbeeld:






De god die verdacht veel lijkt op Sinterklaas en ons ‘lekkers’ garandeert als we ‘goed’
zijn, kan niet overeind blijven wanneer onschuldige mensen onrecht ervaren.
De afstandelijke, onverschillige god blijkt waardeloos en betekenisloos wanneer we
eenzaam en wanhopig zijn.
De god die als een boekhouder elke fout en elke slechte gedachte bijhoudt, maakt onze
ellende alleen maar dieper.
De god die meteen schuldigen afstraft, schiet duidelijk tekort.
En zo kunnen we nog een paar voorbeelden opsommen (zie verder in deel 11)
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Alle valse goden (of godsbeelden) , die rustig overeind blijven zolang alles goed gaat, vallen
van hun sokkel wanneer we een echte, diepe kwetsuur meemaken. Dit brengt grote
verwarring met zich mee. Waar en wie is dan God? Waar is Hij als ik Hem nodig heb?
Maar wie zijn of haar pijn durft uitschreeuwen naar Hem, vindt troost. Wie de weg van geloof
(vaak met twijfel en onzekerheid) toch durft te bewandelen, kan hierdoor een nieuw, groter
en meer waarheidsgetrouw beeld van God ontdekken…
Kwetsuren doen je bijleren over het leven op zich
Kwetsuren hoeven op zich geen eindpunt te zijn van ons geluk. Ze kunnen het begin zijn van
een nieuw pad in ons leven. Wie op een goede manier leert omgaan met kwetsuren, herkent
drie stappen in de verwerking:




De rouw (het afscheid nemen van, het loslaten van, enz.)
Het verwerven van een dieper inzicht (meer waarheidsgetrouwe kennis).
Verdergaan met je leven of bouwen aan een (ver)nieuw(d) project.

Allereerst is er de rouw om het geleden onrecht. Deze rouw is natuurlijk recht evenredig aan
de diepte van de kwetsuur. Soms hebben we de neiging om bepaalde kwetsuren te negeren
omdat ze ‘klein’ zijn of ‘nu eenmaal bij het leven horen’.
Toch heeft alles wat we aanvoelen als wonde ook nood aan verzorging:







Wanneer een kind huilend thuiskomt omdat het op school werd uitgelachen, is er nood
aan een moment van ‘rouw’, waarbij er geluisterd wordt naar het verhaal en de pijn
van het kind erkend wordt.
Wanneer een tiener meemaakt dat de jongen of het meisje waarop hij of zij verliefd
was, met iemand anders een relatie begint, moet er tijd zijn voor ‘rouw’.
Wanneer iemand bedrogen wordt door zijn of haar partner, helpt het niet om te
zeggen dat ze er wel overheen zullen komen. De droom van levenslange trouw is
verloren gegaan, en daarover moet gerouwd worden.
Wanneer iemand verplicht op pensioen moet gaat en zich daardoor afgeschreven
voelt, helpt het niet om hem of haar meteen aan te porren om vrijwilligerswerk te
doen. Er moet eerst gerouwd worden om wat voorbij is.

In onze maatschappij wordt er veel te weinig tijd vrijgemaakt om te rouwen. En als we al tijd
maken voor die rouw, hebben we vaak de neiging om daarna meteen terug te gaan naar de
orde van de dag. ‘Je hebt genoeg gehuild. Pak je op. Traantjes weg, en terug aan de slag!’ Het
lijkt wel alsof we dat ons hele leven tegen onszelf blijven zeggen. En dat is een gemiste kans.
Wanneer we geen of onvoldoende tijd maken om stil te staan bij wat er gebeurd is, om zo tot
nieuwe kennis en inzichten te komen, hebben we er niets uit geleerd. Een volgende keer
kunnen we op precies dezelfde manier gekwetst worden.
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Natuurlijk beschermen die vernieuwde inzichten ons niet automatisch tegen nieuwe
kwetsuren. Maar wij krijgen vanuit die inzichten wel een steviger fundament:





Een gezondere en meer realistische kijk op het leven.
Een genuanceerder beeld van anderen en onszelf.
Een groeiend besef van wie we wezenlijk zijn.
Een rijper, meer waarheidsgetrouw beeld van God.

Aan de oppervlakte lijkt het alsof we tijd verliezen en ter plaatse blijven trappelen. Niemand
ziet het hoe een boom in stilte dieper wortelt. Pas bij de volgende lente zal iedereen zich
verwonderen over de grotere bloei.
En zo komen we tot een volgende stap. Met een geheeld hart, dat de tijd nam om te rouwen
en met een vernieuwde kijk op onszelf en het leven, zijn we klaar om opnieuw op weg te gaan
en een nieuw project op te nemen.
Een getuigenis
Marie-Jeanne is bijna zestig. Ze heeft nooit buitenshuis gewerkt, haar hele leven stond in het
teken van de vijf kinderen. Wanneer ook het laatste kind het huis uitgaat, heeft ze het erg
moeilijk. Stiekem vindt ze dat haar kinderen veel te weinig iets van zich laten horen. Ze hebben
het allemaal zo druk, dat weet ze wel, maar had zij het ook niet druk, toen ze dag en nacht tijd
voor hen maakte? Al die jaren? Het gebeurt soms dat ze wekenlang niets van hen hoort.
Het helpt niet dat haar man zegt dat dit normaal is. Het helpt niet dat haar vriendin zegt dat
ze van geluk mag spreken, dat haar kinderen zo goed zijn terechtgekomen. Dat het pas
vervelend is wanneer ze thuis blijven plakken en geen job of lief vinden, zoals haar eigen
kinderen. Het helpt niet dat een andere vriendin de loftrompet steekt over spannende citytrips
nu zij en haar man eindelijk weer ‘vrij’ zijn.
Marie-Jeanne voelt zich depressief, overbodig en gekwetst, en daar kan niemand iets aan
veranderen.
Na een gesprek met een pastor besluit ze om zichzelf het verdriet te gunnen. Ze huilt erom, ze
schrijft erover in een dagboek. Na verloop van tijd begint ze zich vragen te stellen over wie zij
eigenlijk nog is, nu ze niet meer de spilfiguur van een druk en levendig nest is. Wie was ze voor
ze kinderen kreeg? Wat deed ze graag? Wat maakte haar blij? Ze neemt de tijd om hierover
na te denken.
Een jaar later is ze een nieuwe vrouw. Ze heeft zich ingeschreven voor een cursus ‘schilderen
met aquarel’ en volgt taalles. ‘Zie je wel dat vrij zijn tof is!’ zegt haar vriendin. En Marie-Jeanne
kan dat nu, maar ook pas nu, beamen.
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IN EEN NOTENDOP




Zonder ‘zin van ons leven’ hebben we geen ‘zin in ons leven’.
Kwetsuren lijken de ‘zin van ons leven’ te beschadigen en zelfs te vernielen. Tegelijk
biedt elke kwetsuur de kans om meer te leren over God, de wereld en onszelf.
Na een kwetsuur kunnen we niet meteen verdergaan. We moeten eerst rouwen, tijd
nemen om tot nieuwe inzichten te komen en pas dan kunnen we, met vernieuwde zin,
verder gaan.

HUISWERK: IN JOUW RELATIE OF GEZIN
Spreek eens met je partner of een goede vriend over de zin van het leven. Je kunt werken met
vraagjes op kaarten, en er elk één uitkiezen die je wilt beantwoorden:








Wie of wat maakt jouw leven de moeite waard?
Waarvoor sta je elke morgen op?
Wat helpt je om vol te houden?
Wat maakt je blij?
Wat wil je aan andere mensen meegeven?
Ben je tevreden over je leven? Is je leven geworden wat je er van verwachtte?
Stel dat morgen jouw laatste levensdag is, wat wil je dan zeker gedaan, ervaren of
doorgegeven hebben?

Ga vervolgens op zoek naar een symbool voor wat jouw leven zin geeft. Zet het op een
zichtbare plaats. Vaak vertelt de huisinrichting iets over de ‘zin in het leven’ van de bewoners.
Doe, eens een ‘zin-wandeling’ doorheen je huis. Wat zeggen de meubels, de versieringen, …
over jouw ‘zin’?
Enkele voorbeelden:




We hebben gekozen voor een huis met grote ramen omdat licht me blij
maakt.Gezelligheid is bij ons belangrijk. Dat kan je zien door de vele spelletjes, kussens,
versieringen, boeken, leuke dingen die overal aanwezig zijn.We hebben gekozen voor
strakke sobere lijnen, omdat structuur en orde voor ons heel belangrijk is.
Dit kruis doet me eraan denken dat God altijd bij ons is, ook als het erg moeilijk gaat.
Enz.

Denk eens na over alle mensen die je leven, de moeite waard maken. Wie zijn ze? Wat
betekenen ze voor jou? Wat kan jij voor hen betekenen?


Zijn er mensen met wie je dringend weer contact moet opnemen?
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Zijn er mensen (ongewild) verdwenen uit je leven?
Van wie moest je afscheid nemen? Welk verlies brengt dit met zich mee?
Naar welk (nieuw) contact verlang je? Waar zou je zo iemand kunnen ontmoeten?
Enz.

Help je kinderen (of anderen) te leren uit hun kwetsuren.




Help je kind om de eerste twee stappen niet over te slaan.
Geef je kind dat gekwetst is, de tijd om erover te rouwen.
Wees niet bang van de emoties of tranen van anderen.

Vaak hebben kinderen wat hulp nodig bij de tweede fase: de zelfreflectie. Stel een paar
eenvoudige vragen.






Je ziet er terug blij uit. Wie of wat heeft je geholpen?
Ga je nu nog vriend zijn met <naam>?
Waar heb je nu veel zin in?
Wat heb je de laatste tijd gemist?
Wat heb je nu nodig?

Heb hierbij geen ‘juist’ antwoord in je achterhoofd. Maak ruimte in jezelf om elk antwoord
van jouw kind te ontvangen en hem of haar een veilige omgeving te bieden voor zijn of haar
weg.
Ook in de Bijbel vinden we tekstgedeeltes die iets vertellen over wat ons leven betekenisvol
maakt. Neem eens de tijd en moeite om het boek Prediker rustig door te lezen.
Je vindt er heel interessante thema’s over ‘het leven’:






alles is ijdel, alles heeft zijn tijd, alles heeft een beperkte tijd
over ‘onrecht, verdrukking en lijden’
over ‘van het leven durven genieten’
over ontzag en vertrouwen, over dankbaarheid
over het leven dat niet te doorgronden is
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De kracht van vergeving
Deel 9: Weten dat je vergeving waard bent en al kreeg
Een getuigenis
‘Ik denk dat ik niet meer naar de groeigroep in vergeving kom’, zegt Jeanine. Ze worstelt om
haar stem rustig te houden. Ik heb alle stappen gezet. Ik heb besloten me niet te wreken. Ik
heb het onrecht proberen stop te zetten. Ik heb de wonde verzorgd en afgebakend. Ik heb
begrip opgebracht voor mijn broer. Maar iedere keer dat ik hem zie, doet het weer pijn. Ik kan
hem niet vergeven. Ik kan het gewoon niet.’
Nadat we gekwetst zijn, lijkt ons hart op een slagveld. Een klein of groter deel van onszelf is
omgewoeld, ligt braak en zit nog vol restanten van de gevoerde strijd. De distels en
woekerplanten zitten overal. We vragen ons af of deze woestenij ooit nog kan veranderen in
de mooie, bloeiende tuin waarnaar we verlangen.
We hebben tot nu toe al een hele weg afgelegd:






We zijn begonnen met ons terrein te beschermen, zodat er geen nieuwe schade kan
aangericht worden (zie deel 1).
Daarna hebben we puin geruimd en onkruid gewied (zie deel 2, 3, 4 en 5).
Vervolgens hebben we onszelf vergeven, dat we lieten gebeuren wat er gebeurd is (zie
deel 6).
Toen de tijd rijp was, konden we met een open blik naar de ander kijken en hebben
we ons beeld van hem of haar een beetje bij gesteld (zie deel 7).
Tot slot zijn we op zoek gegaan naar de betekenis van wat er gebeurd is (zie deel 8).

We hebben de weg naar vergeving bewandeld, door concrete besluiten te nemen en te
werken aan onszelf. We hebben hard gewerkt.
Maar, hoe hard we ook werken, hoeveel we ook wieden en zaaien: heel vaak blijft onze tuin
op een woestenij lijken, tenzij er regen op valt en het zonnelicht doorbreekt. Onze tuin moet
water en licht krijgen, en die kunnen wij niet tevoorschijn toveren door hard te werken.
Daarom gaat de volgende stap niet over iets doen, maar over iets leren ontvangen. We kunnen
enkel vergeving schenken als we ooit vooraf, zelf vergeving hebben ontvangen.
We hebben allemaal vergeving nodig
In elke mens zit er zowel een ‘slachtoffer’ als een ‘dader’. Kaïn, de broedermoordenaar én
Abel, zijn slachtoffer, zitten in elk van ons. Als we met een eerlijke blik durven teruggaan naar
het verleden, zien we dat we zelf ook al anderen gekwetst hebben. Wellicht gebeurde dit
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zelden met de bedoeling om iemand bewust te kwetsen. We deden het, om onszelf (of onze
geliefden) te beschermen, om iemand een les te leren, om iemand op zijn of haar fouten te
wijzen of om iemand een koekje van eigen deeg te geven.
Of misschien gebeurde het gewoonweg. Omdat we zo gericht waren op onze eigen
doelstellingen, waarden, dromen en ambities, waardoor we het niet eens doorhadden dat we
ondertussen andere mensen beschadigden.
Het kan gaan over recente gebeurtenissen of over zaken die lang geleden gebeurd zijn in ons
gezin, onze vriendenkring, de sportclub, de school, in onze woonbuurt, op het werk, …
Het kan gaan over kleine dingen of over ernstigere dingen: een misplaatste handeling, een
ondoordacht woord, een grove leugen, bedrog, een belediging, een roddel, …
Misschien dragen we daar vandaag nog steeds de gevolgen van. En dragen we de pijn met ons
mee, van het ‘niet-vergeven-zijn’. Van mensen die ons niet kunnen of willen vergeven, die
niets meer met ons te maken willen hebben, die ons het daglicht niet meer gunnen, die
voortdurend kwaadspreken over ons, die alles zouden doen om het ons betaald te zetten, enz.
Gelukkig zijn er, in de loop van ons leven, ook mensen geweest die ons hun kwetsuren wel gul
vergeven hebben. Deze familieleden, vrienden en collega’s zijn even vriendelijk met ons
blijven omgaan. Ze hebben ons nieuwe kansen gegeven. Ze hebben ons het verleden niet
aangerekend. Het is bevrijdend om aan deze ervaringen terug te denken.
Iedere keer dat we eraan terugdenken, ontvangen we opnieuw het helende geschenk van
vergeving. Want het toppunt van liefde is vergeving: je ontvangt iets kostbaars dat je eigenlijk
niet verdient.
Hindernissen die het ontvangen van vergeving in de weg staan








We denken dat wat wij deden onvergeeflijk is. We zien onze fouten als zo groot, dat
ze nooit vergeven kunnen worden.
We vinden dat we een dergelijk geschenk niet verdienen, omdat we onszelf haten en
daardoor niet mild voor onszelf kunnen zijn.
We staan argwanend t.o.v. het geschenk van onvoorwaardelijke vergeving, omdat we
niet geloven dat het bestaat. We geloven niet in ‘liefde om niet’.
We zijn bevestigd in het feit dat vergeving niet bestaat, omdat we ze zelf nog nooit of
amper ervaren hebben.
We hebben het gevoel dat we zoiets moois niet kunnen ontvangen, omdat we van
kinds af aan steeds gehoord hebben dat we dat niet waard zijn.
We weigeren vergeving (uit trots) omdat we niet kunnen toegeven dat we iemand
gekwetst hebben. Dat past niet in ons zelfbeeld.
We geloven dat wij altijd het beste met iedereen voor hebben Als iemand zich door
ons gekwetst voelt, moet dat eerder aan hem of haar zelf liggen.
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We dichten onszelf een rol toe van ‘strijder voor de rechtvaardigheid’ of van ‘bewaker
van de goede zeden, waardoor we ons eigen gedrag steeds opnieuw rechtvaardigen.
We zijn bang van onvoorwaardelijke liefde, omdat ze zo intiem en warm is.
We denken dat we een ‘doodzonde’ gedaan hebben, waarvoor er geen vergeving
bestaat.
We worden verteerd door schuldgevoelens, die als een zware steen rond onze nek
hangt, waardoor we diep in een depressie wegzakken.
We hebben een hekel aan schuld bekennen. Van zodra er een schuldgevoel opkomt
onderdrukken we het en gaan gewoon door met ons leven.
We gaan gebukt onder schaamte, waardoor we degene die ons vergeving wil
schenken, niet onder ogen durven komen.
Enz.

Een getuigenis
Karen en Tim zijn een klassiek voorbeeld van tegengestelden die elkaar aantrekken. Zij zou
alles doen voor haar familieleden en vrienden. Haar energie stroomt naar de zorg voor haar
man en kinderen.
Tim is een taakgericht persoon, die helemaal kan opgaan in nieuwe projecten. Zijn gezin staat
bij die projecten zeker niet op de eerste plaats, het is eerder de geliefde thuishaven waar hij
komt bijtanken.
De eerste tien jaar van hun huwelijk zijn er erg veel conflicten door dit verschil. Telkens opnieuw
verwijt Karen aan Tim dat ‘hij niet echt van haar houdt’.
Op een dag komt er een keerpunt. Karen vertelt: ‘Ik had hem met mijn woordenvloed nog maar
eens in een hoek gedreven. Ik vond zelf dat ik eens goed de waarheid gezegd had. Ik had enkel
een juiste weergave van de feiten gegeven, ik had niet overdreven. Maar Tim antwoordde niet.
Hij zag heel bleek en ging naar buiten. Ik ging hem boos achterna en vroeg of hij me toch
minstens een antwoord wilde geven. Hij zat op de stoep en keek naar me op. Nog nooit had ik
iemand zo verdrietig zien kijken, het ging recht door mijn hart.
‘Ik begrijp niet hoe je mij zo kunt zien’, zei hij toen, ‘Ik zou zulke dingen niet eens over jou
kunnen dénken.’ Ik stond paf. Al mijn goed opgebouwde argumenten over hoe hij mij en de
kinderen had tekortgedaan, verdampten. Daar zat de man die ik graag zag. Ik had, tien jaar
geleden, beloofd goed te zijn voor die man, hem lief te hebben en te waarderen – en ik had
hem zo ongelukkig gemaakt als ik hem nooit eerder gezien had, ik had hem met de grond gelijk
gemaakt. Ik was zo vol van mijn gekwetst zijn, dat ik niet eens gezien had hoe diep ik hem
kwetste.
Ik ging ook zitten. We hebben daar lang gezeten in stilte. ‘Dit moeten we anders aanpakken’,
heb ik dan gezegd. ‘Ik wil je geen pijn doen.’ ‘Ik jou ook niet’, zei hij. Het heeft ons jaren gekost
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om een beter evenwicht te vinden, maar dat moment was het begin, het moment dat ik besefte
dat ik hem ook pijn had gedaan.’
Ervaren dat je vergeving waard bent
Enkel de ervaring van onvoorwaardelijke liefde kan alle hinderpalen uit de weg ruimen. Enkel
de ervaring van een vergeving die ons niet minderwaardig of vernederd laat voelen, maar juist
geliefd, kan onze handen openen om vergeving te ontvangen. Zo ervaren we dat we vergeving
‘waard’ zijn.
We zijn het niet waard omwille van onze verdienste. We zijn het waard omwille van wie we
zijn in de ogen van de persoon die ons vergeeft.
Op dat moment wordt vergeving een liefdesverklaring. Het raakt ons in ons diepste wezen.
We voelen ons ten diepste mens. Je kunt het gevoel vergelijken met het warme gevoel van
veiligheid en vertrouwen van een kind, dat door zijn ouders gewenst is en graag gezien wordt
om wie hij of zij is. En wat nodigt een dergelijke ervaring uit om deze vergeving verder door te
geven!
Een getuigenis
Ik had mijn vrouw met mijn scherpe woorden diep gekwetst. In mijn kwaadheid had ik zovele
lelijke dingen gezegd. Ik was veel te ver gegaan. Mijn aanval was zelfs onterecht. Mijn lieve
vrouw weende. Toen voelde ik me ineens verloren. Mijn kwaadheid stopte.
Ik begon mezelf in alle stilte verwijten te maken. ‘Wat ben ik toch een dommerik, een
uilskuiken. Dit komt nooit meer goed.’ Ook ik kon mijn tranen niet meer tegenhouden. Ik had
zoveel pijn en verdriet om wat ik haar had aangedaan. Beiden wenend, hebben we daar lang
in stilte gezeten.
Ten slotte, zoekend en tastend naar mijn woorden, vroeg ik of ze me wilde vergeven. Ik was
bang voor haar antwoord, want waren mijn scherpe misplaatste woorden wel te vergeven?
Toen gebeurde het wonder. Mijn vrouw nam mijn beide handen vast. Ze zei: ‘Je hebt me erg
veel pijn gedaan. Ik hoop dat je dat nooit meer doet. Ik ga proberen je te vergeven, maar het
zal wel heel wat tijd vragen vooraleer ik me opnieuw dichter bij je zal voelen’.
Het antwoord kwam recht uit haar hart. Haar antwoord raakte me in mijn diepste vezels. Het
is een ervaring die me diep heeft geraakt. Ik kon mezelf niet vergeven voor zo’n stommiteit en
mijn vrouw deed dit wél. Ik voelde me schuldig en een heel kleine mens. Ik verdiende dit niet,
maar mijn vrouw kon mij vergeven. Wat mijn vrouw toen deed, was groots. Ik weet zelfs niet
hoe ze het kon. Het is een dierbaar moment dat altijd in mijn herinnering zal verder leven. De
wijze waarop ze me vergeving schonk, heeft de liefde tot mijn vrouw nog laten toenemen.
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Kan iedereen dit soort vergeving ontvangen?
Hier raken we een gevoelig en moeilijk punt aan. We botsen op iets wat ‘onrechtvaardig’
aanvoelt. Wie rondom zich heen durft kijken, merkt op dat dat de goede dingen van het leven
niet evenredig of rechtvaardig verdeeld zijn.
Ook de liefde wordt niet door iedereen even vol of rijk gesmaakt . Deze vaststelling geeft ons
geen bevredigend antwoord op het vraagstuk van vergeving.
Het roept eerder meer vragen op, zoals:





Heeft wie geboren wordt in een warm liefdevol nest, betere kansen op liefdevolle
relaties, dan mensen die dit stevig fundament niet hebben?
Heeft wie geboren wordt in een kille, onverschillige of harde omgeving, minder kansen
op liefdevolle relaties?
Heeft de persoon die geboren wordt in de beste omstandigheden, dan ook de beste
kansen op een leven vol liefde en vergeving?
Wordt wie als kind in de liefde ernstig beschadigd is, later nog meer gekwetst door
relaties die moeizaam zijn of stukgaan?

Is de genezende of heilzame kracht van liefde en vergeving opnieuw een voorbeeld van ‘the
winner takes it all’?
God zij dank: neen! Er bestaat wel degelijk liefde en vergeving, die voor alle mensen in alle
tijden en alle omstandigheden toegankelijk is.
Als het erop aan komt, staan de meest gekwetste en de meest kwetsende mensen samen
op de eerste rij met open handen. Iedereen heeft liefde en vergeving nodig...
Als De Liefde spreekt
Steeds meer verlaten we het terrein van het eigen werk en komen we op het mysterieuze
terrein van wat ons begrip te boven gaat.
Het is moeilijk om dit te beschrijven. Vaak kunnen we er enkel over getuigen, zoals
onderstaand getuigenis van Corrie Ten Boom, een gelovige vrouw die met haar familie tijdens
de Tweede Wereldoorlog Joden een schuilplaats had gegeven.
Samen met haar zus werd ze opgesloten in een concentratiekamp. Tot haar verwondering
ontdekte ze in deze gruwelijke omstandigheden dat Gods liefde sterker was dan alle haat om
haar heen. Haar zus stierf. Zijzelf werd vrijgelaten. Ze besloot in de hele wereld te gaan
getuigen over die liefde, zelfs in Duitsland.
Op een avond sprak ze in München. Na de bijeenkomst komt er een man op haar af, die haar
om vergeving vraagt …
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Haar getuigenis
In die man herkende Corrie plots één van haar beulen uit het concentratiekamp. Ze herinnerde
zich hoe hij haar en haar medegevangenen vernederd had door hen te dwingen naakt te
douchen terwijl hij, de Übermensch, misprijzend toekeek. Ze was als verlamd en kon geen
woord uitbrengen. Ze stond daar met een koud hart. Maar ze wist ook dat vergeven geen
emotie is. Vergeven is een wilsdaad en de wil kan functioneren, ongeacht de temperatuur van
het hart.
'Jezus, ik voel mij niet in staat om deze man te vergeven', bad ik in stilte. 'Ik krijg mijn hand wel
omhoog, dat lukt me nog. Zorgt U voor de liefde.' Zo legde ze houterig, mechanisch haar hand
in de uitgestoken hand. En terwijl ze dat deed, gebeurde er iets ongelooflijks. Ze voelde een
genezende warmte haar hele lichaam vullen, tot in de in elkaar gelegde handen.
'Ik vergeef u', zei ze, 'Van ganser harte!' Ze drukten elkaar lang de hand, de voormalige
bewaker en de voormalige gevangene. Ze had Gods liefde nog nooit zo intens gevoeld als op
dat moment. En tegelijk besefte ze dat dit niet haar liefde was, ze was haar gegeven.
Hoe is zo een plotse ommekeer te verklaren?






Corrie was uit zichzelf niet in staat om haar beul te vergeven.
In een stil gebed, erkende ze haar onvermogen tot vergeven en bad om hulp.
Ze ervaarde dat Jezus haar kille hart vergaf.
Ze ontving (eerst) Zijn vergeving voor haarzelf.
Door deze onvoorwaardelijke liefde te ontvangen, kon ze het onmogelijke, nl. aan
haar beul deze vergeving doorgeven.

Vergeving speelt een belangrijke rol in alle religieuze tradities. In het christendom staat liefde
en vergeving heel centraal. Het thema van vergeving wordt telkens opnieuw hernomen door
elke evangelist en door alle brievenschrijvers.
Helaas werd deze goddelijke vergeving in de loop der eeuwen vertekend en verminkt. Ze werd
misbruikt om mensen klein te houden. Wat Gods liefdesverklaring (aan ons) moest zijn, werd
voorgesteld als iets wat men moest verdienen.
In een ver verleden werden mensen aangezet om deze vergeving te verkrijgen door aflaten te
kopen, zichzelf te geselen of op kruistocht te gaan.
Meer recent kon de vergeving verdiend worden door te voldoen aan de eisen van een
beknellende plichtsmoraal. Het doordringende ‘God-ziet-u-oog’, was geen liefdevolle blik,
maar een veroordelende blik die mensen gebukt liet gaan onder een loodzwaar schuldgevoel.
Onnodig te vertellen dat degene die de schuldenlast bepaalde en de ‘beloningen’ of ‘straffen’
uitdeelde, zichzelf in een machtspositie plaatste.
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Deze negatieve ervaringen hebben het beeld van een ‘liefdevolle’ God zwaar vertroebeld. Een
groot aantal mensen zijn hierdoor afgehaakt op alles wat met God en geloof te maken heeft.
De waarheid over Hem klinkt nochtans totaal anders.
Het geschenk van Goddelijke vergeving is te vergelijken met een liefdesbrief aan alle mensen.
Deze liefde maakt geen misbruik van ons, ze beledigt of vernedert ons niet. Ze belaadt ons
met geen schuld- of schaamtegevoel. In tegendeel: ze bevrijd ons ervan.
Gods liefde is altijd en overal aanwezig en kan door iedereen ontvangen worden. Het is de
liefdesverklaring van God die, in Jezus klein werd om dicht bij ons te zijn.
Het ontvangen van het geschenk van de goddelijke vergeving geeft, net als geluk, mensen
meer kracht om zelf te vergeven. Dit is de ‘zon’ en de ‘regen’ waarover het in de inleiding ging.
Dit is het stuk dat we zelf niet kunnen maken, we kunnen het enkel ontvangen.
Een getuigenis
Een moeder vertelt over haar drugsverslaafde zoon: ‘Hij heeft me belogen. Hij heeft me
bestolen. Hij heeft me vernederd. Hij heeft mijn gezin vernietigd. Hij heeft me uitgeput. Ik weet
niet waar hij is. Ik slaap niet meer.
Maar wanneer hij zal aankloppen, zal ik achter de deur staan en die openen.’
Haar vriendin vraagt haar waar ze zo’n kracht vandaan haalt. Haar antwoord is: ‘Ik heb
spontaan het gebed van mijn kindertijd teruggevonden. “Vergeef ons onze schulden, zoals ook
wij vergeven aan onze schuldenaren. Ik heb een kinderlijk geloof behouden, geen volwassen
dat weet ik. Maar dit gebed is mijn kracht.’
Wat deze anonieme vrouw, Corrie Ten Boom en ontelbare anderen hebben ervaren, is ook
voor ons een wegwijzer in vergeving.
Naarmate we ons meer openstellen voor de onvoorwaardelijke vergeving, de genade van
Gods vergeving, worden we vrije mensen. Vrij om lief te hebben, vrij om vreugde te ervaren,
vrij om onszelf en anderen te vergeven.
We kunnen ons voor deze ervaring openstellen in gebed, in stille meditatie of bij het lezen van
de Bijbel. (lees bv. 1 Johannes 4: 7-12 of Johannes 3:16)
Het is een bevrijdende ervaring om de woorden ‘Je zonden zijn je vergeven in Jezus’ naam’ te
horen uitspreken. Dit geeft troost en nieuwe levenskracht.
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IN EEN NOTENDOP





Het is moeilijk om vergeving te ontvangen wanneer we niet geloven in vergeving als
liefdesgeschenk, of wanneer we niet geloven dat we zelf al mensen onrecht hebben
aangedaan.
Echte vergeving ontvangen is niet vernederend, het verhoogt je eigenwaarde. Je bent
het waard vergeven te worden omdat er iemand van je houdt.
Gods vergeving is er altijd en voor iedereen. Door die vergeving te ontvangen, krijgen
we de kracht om zelf te vergeven.

HUISWERK: IN JOUW RELATIE OF GEZIN
Ontvankelijk in het leven staan is iets dat we kunnen oefenen. Hou op dit moment even op
met lezen en kijk (met een open hart en blik) om je heen.


Word je bewust van alle aangename indrukken vanuit je omgeving:
o een prachtige boom die je ziet vanuit het venster
o de stevigheid van de stoel die je draagt
o de rust van je ademhaling
o de warmte van je kleren
o de heerlijke geur van koffie

Neem je tijd om ze allemaal bewust te ontvangen. Ze zijn er zomaar, voor jou aanwezig, als
een cadeau waar je niets speciaals moet voor doen, dan ze enkel te ontvangen. Probeer ze te
voelen, te ervaren en even vast te houden. Leer er van genieten.


Som vervolgens enkele dingen op die je in je leven hebt ontvangen en waar je dankbaar
voor kan zijn:
o je huis, je kamer, je zetel, je kunstwerk, de tekening van je dochter.
o de muziek die uit de boxen klinkt en je een goed gevoel geeft.
o je partner, je kinderen, je familie, je vrienden.

Dankbaarheid is een geweldige kracht. Het geeft je de kans om te focussen op alle positieve
dingen in je leven. Het vult je gedachten en je hart met positieve energie.


Probeer tot slot even stil te worden en ook je hart te openen voor Gods liefde:
o nodig Hem uit in je leven.
o zeg in eenvoudige woorden dat je Hem graag zou leren kennen.
o vertel Hem dat je graag Zijn vergeving wil ontvangen.
o vraag om een bijzondere ervaring van Zijn bovennatuurlijke liefde.

Stilte of zachte rustgevende muziek (over God) helpt ons om ontvankelijker te worden.
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De kracht van vergeving
Deel 10: Ophouden met absoluut te willen vergeven
Een getuigenis
Ik kwam haar tegen op een receptie en herkende haar meteen, al was het lang geleden dat ik
haar gezien had. Ze had maar liefst drie keren de groeigroep in vergeving gevolgd. Nog steeds
had ze die bijzondere combinatie van een blije glimlach en droevige blik.
‘Ik heb er zeker geen spijt van dat ik die groepen heb gevolgd’, vertelde ze. ‘Ik heb er
ongelooflijk veel uit geleerd. Maar het heeft niet gewerkt voor mij.’ ‘Wat bedoel je daarmee?’
wilde ik weten. Ze haalde haar schouders op. ‘Dat ik hem nog steeds niet heb kunnen vergeven
natuurlijk’, zei ze. ‘En dat is wat je absoluut wilde bereiken?’, vulde ik aan…
Ze knikte, wat verwonderd over mijn opmerking.
Het lijkt bijna een flauwe grap: dan doe je al die inspanningen omdat je er zo naar verlangt om
iemand te kunnen vergeven. Eindelijk ben je zover gekomen. Net als bij een spelletje
‘ganzenbord’, ben je bijna op het eindpunt en plots staat er dat bordje ‘ophouden met
absoluut te willen vergeven.‘ Het klinkt bijna als ‘terug naar start’.
Toch wordt er hier een grote en belangrijke stap gezet: niet op het gebied van ‘het doen’, maar
op het terrein van ‘het zijn’.





Je stopt met de superheld te zijn van jouw eigen vergevingsverhaal.
Je laat jouw verlangen naar persoonlijke perfectie los.
Je ervaart dat je toch niet ‘de heilige’ bent, die je zo graag wil zijn.
Je houdt op met het altijd maar opnieuw ‘te proberen vergeven’, maar je geeft je
verlangen naar vergeving niet op.

Je maakt hierdoor ruimte in jezelf, zodat Gods Geest -in alle vrijheid- Gods liefdeswerk in jou
kan verder zetten.



Je blijft op weg in vergeving, maar stippelt zelf niet langer de route uit.
Je volgt en laat je leiden, onbezorgd over de tijd die het jou zal kosten.
o een maand of een leven, het maakt niet uit, je vertrouwt.

Vergeving en presteren
Op weg willen gaan in vergeving is iets moois. Het is een wonder van liefde. Maar net zoals in
‘slechte’ dingen, ‘goede’ bedoelingen kunnen zitten (zie deel 7), kunnen in ‘goede’ zaken ook
‘slechte’ of ‘ongewilde’ dingen binnensluipen. Dat is eigen aan het leven.
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Enkele voorbeelden:




De gedreven leerkracht die succesvol wil zijn, ontdekt dat zijn methodiek, te weinig
aandacht geeft aan kinderen die wat trager ontwikkelen.
De moeder die zich helemaal geeft voor haar kinderen, ontdekt dat ze haar kinderen
ongezond afhankelijk van haar maakt.
De succesvolle onderzoeker rond de gezondheid van kinderen, ontdekt dat hij of zij
nauwelijks nog tijd heeft om te spelen met kinderen.

Dit is bij vergeving niet anders. Het mooie besluit te willen vergeven, kan ontsporen in een te
grote gerichtheid op het einddoel. Het einddoel wordt belangrijker dan de weg ernaar toe.





Er ontstaat ongeduld omdat het zo lang duurt.
Het gevoel van ‘falen’ wordt een groeiende hardnekkigheid.
De vergeving is een persoonlijk project geworden met zichzelf in de hoofdrol.
Het is een persoonlijke prestatie geworden waarbij de volhouder wint.

Als we deze hardnekkigheid bij onszelf herkennen, heeft het geen zin om op deze manier
verder te gaan. Zelfs wanneer we toch iets zouden bereiken dat lijkt op vergeving, is er maar
weinig kans dat iemand, dit als een deugddoend geschenk kan ontvangen.
Wanneer vergeving een prestatie wordt, zitten we in de dynamiek van slagen of falen, winnen
of verliezen. Want wie kan vergeving aanvaarden van iemand die met enige trots of
zelfgenoegzaamheid laat blijken dat het weliswaar erg moeilijk was, maar dat hij of zij er toch
in geslaagd is te vergeven? Wie ervaart een dergelijke vergeving als een liefdesgeschenk?
Een dergelijke soort vergeving draagt niet bij tot een betere of hechtere relatie, noch tot een
positieve verandering. Een dergelijke vergeving maakt de kloof tussen gever en ontvanger
alleen maar groter.
Vergeving is teder en breekbaar
Is het daarom dat God met zijn geschenk van vergeving tot ons kwam als een baby?
Een baby is teder en breekbaar: Hij kan op zichzelf niet overleven, hij kan niets presteren, hij
kan niets opeisen, hij kan ons niets aanrekenen, hij kan ons niets verwijten, enz. Hij kan er
alleen maar zijn en hopen dat er iemand is, die hem liefdevol in zijn of haar armen neemt.
Is de kwetsbare God als een baby in onze armen, dan de enige van wie mensen de goddelijke
vergeving kunnen aannemen?
In deze stap leren we om elke vorm van zelfprestatie los te laten. We omhelzen onze onmacht
om te vergeven. We vertrouwen op Iemand die groter is dan ons, om het ritme en de weg
naar vergeving te bepalen.
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Een getuigenis
Camila is een meisje van twintig. Al van bij de eerste keer dat ze haar vriend Jonathan mee
naar haar huis nam, was het haar opgevallen dat haar zus Sara het wel erg goed met hem kon
stellen. Ze probeerde die jaloezie in te tomen, maar ook bij de volgende bezoeken leek
Jonathan haar wel vergeten te zijn, zo geanimeerd waren zijn gesprekken met Sara.
Jonathan bleef alles ontkennen tot Camila een maand later tientallen gewiste boodschappen
ontdekte op de laptop van haar vriend, die overduidelijk aangaven dat hij een stiekeme relatie
was begonnen met haar zus. Camila was er kapot van en beëindigde de relatie met Jonathan.
Na een tijd merkte ze dat haar boosheid op Jonathan verminderd was, maar de haat voor haar
zus leek met de dag toe te nemen, al had die al lang geen relatie meer met Jonathan. Ze kon
het niet meer verdragen om in haar buurt te zijn. Ze kon er zelfs niet meer van slapen.
In haar wanhoop begon ze te bidden dat ze erin mocht slagen om Sara te vergeven. Er
gebeurde niets. Uiteindelijk veranderde ze haar gebed. ‘Heer, u weet dat ik haar niet kan
vergeven. Ik geef u mijn onvermogen om te vergeven. Wilt u mij uw vergeving geven, op uw
tijd.’
Ze had gedacht dat ze op een mooie dag zou opstaan en merken ‘Hé, ik heb Sara echt
vergeven.’ Maar dat was niet wat er gebeurde. Na een heel lange tijd - bijna een jaarbegonnen er tijdens de gebedstijd, mooie herinneringen terug te komen aan haar zus: de
ontelbare keren dat ze elkaar getroost hadden, samen gestudeerd hadden of samen gelachen
hadden. Ze had ontdekt dat ze nog steeds van haar zus hield.
Camila heeft het er -nog een jaar later- soms nog moeilijk mee om Sara te ontmoeten. Ze kijkt
er zelden naar uit, maar ziet er ook niet meer tegen op. Haar slapeloosheid is verdwenen. Er
zijn al momenten geweest dat ze het echt fijn vond om met Sara te praten. Ze maakt zich geen
zorgen meer over die wisselvalligheid in haar gevoelens. Ze is eerlijk over die gevoelens in haar
gebed. Daar kan ze alles in vertrouwen loslaten, en ze gaat verder op de weg die ze gekozen
heeft.
Zou één van Jezus’ uitspraken aan het kruis een uiting kunnen zijn van de dynamiek van
loslaten?
Doorheen de evangelies zien we Jezus telkens zeggen ‘uw zonden zijn u vergeven.’ ‘Ook Ik
veroordeel u niet.’ Maar aan het kruis genageld, vernederd, verminkt, verlaten door God en
mensen zegt Hij niet tegen zijn beulen: ‘Ik vergeef jullie’.
Hier klinkt: ‘Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen.’
Toont Jezus zelf ons hier de weg in vergeving? Geeft Hij hier Zichzelf, Zijn pijn, Zijn gevoelens,
Zijn onmacht, Zijn eenzaamheid, Zijn verlatenheid, enz. niet helemaal over aan God?
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Een getuigenis
Ik herinner me niet meer waarover we ruzie hadden, maar wel nog dat we na een pittige
woordenwisseling, ons allebei terugtrokken, overtuigd van ons groot gelijk. Ik begon te
rammelen met potten en pannen in de keuken. Luc ging de tuin te lijf met de snoeischaar.
Op een bepaald moment, toen de woede wat bekoeld was, keek ik naar buiten. Hij was net de
rozen aan het bijsnoeien. Hij zette een stap achteruit om het resultaat te bekijken en boog zich
dan opnieuw voorover naar de rozenstruik. Zorgzaam, bijna teder, en ook een beetje eenzaam.
Plots voelde ik hoe de woede helemaal verdween. Ik wist dat ik geen ruzie met hem wilde en
dat ik hem graag zag. Ik ben naar buiten gegaan en we hebben elkaar omhelsd. Is dat dan
vergeving? Het kwam gewoon vanzelf.
Vergeving en morele plicht
Soms wordt deze hardnekkigheid nog versterkt door een moreel plichtsgevoel:




We willen persé afmaken, waarmee we begonnen zijn.
We willen slagen in onze weg naar vergeving.
We voelen ons bevestigd door een goddelijke opdracht, want God zelf zegt dat we
elkaar moeten vergeven.

Hier zit natuurlijk een grond van waarheid in. Het hele Nieuwe Testament staat vol met de
oproep te vergeven.



Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.
Wees goed voor elkaar en vol medeleven, vergeef elkaar zoals God u in Christus
vergeven heeft.

De dringendheid en frequentie van deze oproepen maken duidelijk dat het om iets heel
belangrijks gaat. Ook Petrus, een van de twaalf leerlingen, hoort Jezus telkens opnieuw tot
vergeving oproepen. Het hoeft ons dan ook niet te verwonderen dat hij meer wil weten over
deze oproep. Hij vraagt om een morele regel. Hij wil precieze informatie over de vergeving.
Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg: ‘Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij
zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe? Jezus antwoordde:
‘Niet tot zevenmaal toe, zeg ik je, maar tot zeventigmaal zeven.’
Het antwoord van Jezus laat zien dat vergeving weliswaar iets is wat we moeten doen, maar
toch van een heel andere orde is dan wat wij doorgaans verstaan onder plicht. Vergeving is
iets dat niet kan ingedamd of afgemeten worden: wanneer het komt, komt het in overvloed.
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De ‘morele plicht’ mag echter geen alibi zijn om van vergeving een prestatie te maken. Echte
vergeving werkt steeds verbindend. Want als vergeving voornamelijk wordt ervaren als een
morele of heilige plicht, wordt er altijd iemand vernederd of klein gemaakt.



Als het niet lukt, voelt de persoon die wil vergeven zich vreselijk klein.
Als het wel lukt, verheft de persoon die vergeeft, zich ten koste van de persoon die
vergeving moet ontvangen.

Een getuigenis
Een missionaris had een groot deel van zijn leven gegeven aan de evangelisatie van de
gemeenschap die hem was toevertrouwd. Maar zijn ijverig missioneringswerk werd niet door
iedereen gewaardeerd, integendeel. Hij was heel succesvol in zijn opdracht en dat bracht naijver teweeg bij zijn medepaters. Toen de provinciaal hiervan hoorde, beval hij de missionaris
zijn missiepost te verlaten en naar zijn land terug te keren.
De missionaris kon zich maar heel moeilijk bij dit besluit neerleggen. Naar buiten toe liet hij
weinig merken, maar inwendig worstelde hij met wrokgevoelens. Na een tijd besloot hij dat hij
zich van deze gevoelens wilde bevrijden. Hij wilde zijn provinciaal het onrecht en het leed dat
hij hem had aangedaan vergeven.
Hij begon voor hem te bidden. Meerdere keren per dag herhaalde hij bij zichzelf ‘Ik vergeef u’,
maar het was vergeefse moeite. Hoe meer hij zich inspande, hoe dieper zijn wrok werd.
Ten einde raad greep deze pater naar een laatste redmiddel: een gesloten retraite met als enig
doel: erin slagen te vergeven. Hij ging meteen aan het werk: hij las over vergeving, dacht na
over vergeving, zat uren in de kapel te bidden en te herhalen ‘ik vergeef u’. Soms dacht hij dat
hij zijn doel had bereikt, maar de dag nadien stond hij op met dezelfde pijn in het hart.
Op de avond van de vierde dag zat hij in de kapel te mediteren en nam het Nieuwe Testament.
Hij sloeg het op een willekeurige bladzijde open en zag de tekst over de genezing van de lamme.
Zijn oog viel op de opmerking van de Farizeeërs: ‘Alleen God kan vergeven.’ Opeens besefte hij
hoe zinloos het was om alleen op zijn eigen kracht te vertrouwen.
Al zijn mooie inspanningen hadden alleen gediend als camouflage voor zijn woede en wrok. Hij
werd zich bewust van zijn onuitgesproken verlangen zijn provinciaal in grootmoedigheid te
overtreffen en zich tegelijk op een subtiele manier op hem te wreken.
Deze ontdekking bracht hem ertoe zich totaal aan God over te geven. Eerst probeerde hij zich
te ontspannen. Dan stelde hij zich open voor de genade van vergeving maar zonder te willen
weten wanneer, waar of hoe hij die zou ontvangen.
Twee dagen later kreeg hij het vage, almaar duidelijker wordende gevoel dat er iets in hem
loskwam. Hij werd overspoeld door een grote vrede. Zijn hart werd minder zwaar en zijn ziel
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was bevrijd. Eigenaardig genoeg had hij zelfs de behoefte niet meer om de toverformule ‘ik
vergeef u’ te herhalen. De wrok had haar greep gelost en de vergeving had haar intrek
genomen.
Geduld in plaats van hardnekkigheid
Het woord ‘genade’ duikt nu steeds vaker op. In deel 11 gaan we dieper op de betekenis van
genade in. Het komt er op neer dat we onze hardnekkigheid moeten leren vervangen door
zachtmoedigheid. Onze gretigheid, doelgerichtheid en ambitie moeten we vervangen door
geduld en overgave.
Geduld leren we zelden op de schoolbanken of in een werkcontext. Daar moeten
doelstellingen bereikt en targets gehaald worden. De natuur is een veel betere leermeester
van geduld.




De bomen wachten geduldig op de lente die komt.
De vogels trekken weg als het seizoen de juiste tijd van hen vertrek aankondigt.
De velden wachten geduldig op de regen.

Het gras groeit niet sneller dan het groeit, en al zeker niet door eraan te trekken. Telkens
opnieuw leert de natuur ons als mens lessen in geduld.






Een laagje sneeuw van drie centimeter dwingt heel Vlaanderen om zijn doelstellingen
bij te stellen.
Een griepvirus, dat ons met koorts in bed houdt, doet ons onze werkzaamheden
tijdelijk staken.
Een eend, die met haar kroost de weg oversteekt, doet ons op de rem staan.
Een omgewaaide boom zorgt ervoor dat we te laat komen voor een belangrijke
afspraak.
Een natuurramp of pandemie drukt er ons met onze neus op hoe kwetsbaar we zijn en
hoe weinig we zelf in handen hebben.

Kwetsbare mensen staan vaak veel dichter bij de natuur en haar ritme. Zo dwingen kinderen,
mensen met een beperking, chronisch zieken en ouderen ons, om ons ritme naar beneden te
halen, onze planningen te herzien en geduldig te zijn, in liefde.
Bomen kunnen ons heel wat leren over heling of genezing. De natuur is een open boek, een
boek dat door God zelf is geschreven. Bernardus van Clairvaux schreef:
‘Ik heb geen andere leermeesters dan de beuken en de eiken.’ In hun kracht tonen bomen de
weg naar heling en vergeving. Elk jaar opnieuw groeien ze van wonden naar verwondering.
Door hun bladeren los te laten, zich in vertrouwen over te geven aan de kilte van de winter en
zich vervolgens open te stellen voor de warmte van de zon, komen zij elk jaar opnieuw tot
bloei."
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IN EEN NOTENDOP




Op weg gaan in vergeving is … vergeven als prestatie loslaten. De weg er naartoe is
even belangrijk dan de eindbestemming.
Op weg gaan in vergeving is … vergeving als morele plicht loslaten. Echte vergeving is
zo overvloedig dat we die zelf niet kunnen maken.
Voor de weg in vergeving is geduld belangrijker dan uithoudingsvermogen of
doelgerichtheid

HUISWERK: IN JOUW RELATIE OF GEZIN
Probeer je even bewust te worden van jouw reacties op hardnekkigheid of loslaten.





Hoe reageer je wanneer je hardnekkig bent?
Welke signalen zend je dan uit?
Wat merk je dat op in jouw lichaam?
Hoe gedraag je je?

Stel nu dezelfde vragen als je nadenkt over loslaten.
Leer van de natuur: Ga met iemand (je partner, je kinderen, een vriend) kennismaken met de
bomen in je buurt. Herhaal deze wandeling in alle seizoenen. Verwonder je samen over de
veranderingen in de bomen. Stel vragen als:







Ik vraag me af wat die boom ervan vindt dat hij nieuwe bladeren krijgt
Ik vraag me af wat die boom ervan vindt dat hij helemaal kaal wordt
Ik vraag me af wat die boom ervan vindt dat hij nieuwe kleuren krijgt
Ik vraag me af wat die boom ervan vindt dat de storm zijn takken afscheurt
Ik vraag me af wat de boom ervan vindt dat er iemand in zijn stam gekerfd heeft.
Ik vraag me af of de boom het meest van de lente of de herfst houdt.

Betrek dit verhaal vervolgens op je eigen leven:









Wat doen bepaalde dingen met jou?
Wat vind je ervan? Wat denk je dan? Wat voel je dan?
Wat is jouw reactie daarop?
Hoe ga jij om met veranderingen?
Hoe ga jij om met kwetsuren?
Kan jij jezelf (zoals een boom) in vertrouwen overgeven aan de gang van het leven?
Kan jij jezelf in vertrouwen overgeven aan anderen?
Kan jij jezelf in vertrouwen overgeven aan de liefdevolle God?
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De kracht van vergeving
Deel 11: Je openstellen voor genade
Een getuigenis
Geert was een van de meest geliefde deelnemers van de groeigroep. Zijn grote enthousiasme,
vriendelijkheid en hulpvaardigheid brachten een warme sfeer in de groep. Zijn gevoel voor
humor maakte de rugzak van elke deelnemer lichter. Eigenlijk begreep niemand hoe een man
van zijn kaliber in zo een pijnlijke situatie was terechtgekomen: noch zijn ex-vrouw, noch zijn
kinderen wilden nog enig contact met hem. Maar, zoals gebruikelijk in een groeigroep,
respecteerde iedereen het mysterie en de complexiteit van iemands verleden.
Een jaar na de groeigroep sloeg het noodlot toe. Geert kreeg een hartaanval en overleed na
een paar dagen. Een van de deelneemsters belde de begeleider. Ze was diep geschokt.
Na de groeigroep was ze bevriend gebleven met Geert en ze was hem gaan bezoeken in het
ziekenhuis. Zo had hij haar ook zijn laatste wensen toevertrouwd i.v.m. zijn begrafenis, wat er
met zijn bezittingen moest gebeuren, …
Tot haar ontzetting weigerde zijn familie hiernaar te luisteren. Men wilde niet eens een
begrafeniskaartje voor hem laten maken. ‘Ik weet wel dat ik zou moeten vergeven, maar hoe
kan God zoiets toelaten?’ huilde ze. ‘Het lijkt alsof ik niets geleerd heb in die groeigroep. Ik voel
me zo kwaad op God. Wat voor een God grijpt hier niet in? Het is mensonterend wat zijn familie
doet. Zoiets zou moeten bestraft worden!’
Als we de weg naar vergeving bewandelen, ontdekken we gaandeweg steeds meer dat we
onszelf niet aan de haren uit het moeras kunnen trekken. We hebben daar niet voldoende
kracht voor. We hebben hier extra kracht voor nodig, die we kunnen krijgen van buiten ons.
Sommige mensen noemen deze kracht een ‘iets’: het licht, de liefde, een positieve energie,
de kracht van moeder aarde, spirituele krachten, levensstromen, de voorzienigheid, enz.
Christenen spreken over ‘Iemand’: de God van Liefde. Deze God maakt het mogelijk dat de
mens boven zijn eigen kunnen, wordt uitgetild.
Misschien doet bovenstaande paragraaf je wenkbrauwen fronsen. Het klinkt allemaal heel
mooi, maar misschien ook wat zweverig. Wat heeft die God van Liefde, die we niet kunnen
bevatten of begrijpen, te maken met ons dagelijks leven? Bestaat die God wel? Hoe kunnen
we contact met Hem maken? En meer nog, wat moeten we precies verstaan onder ‘een God
van Liefde’? Als vijf mensen spreken over God, is er een goede kans dat ze vijf verschillende
godsbeelden hebben. Over welke God spreken we dan?
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De barmhartige God en de rechtvaardige God
Het christelijk geloof zit (op het eerste gezicht) vol schijnbare tegenstellingen:







God is, in de persoon van Jezus, zowel 100% mens als 100% God.
God is zowel Drie als Eén, een Drie-eenheid.
Jezus zegt: wie zijn leven wil behouden, zal het verliezen.
De apostel Paulus schrijft: we zijn in de wereld, maar niet van de wereld.
We moeten opnieuw geboren worden, ook al zijn we reeds volwassen.
Als de graankorrel niet sterft, kan hij geen vrucht dragen.

Deze schijnbare tegenstellingen vinden we ook terug in de verschillende godsbeelden:




God is zowel een strenge rechter als een liefdevolle vader.
God is zowel een bestraffer van het kwaad als een barmhartige God.
God is zowel een wreker van onrecht als een vergevende God.

Telkens opnieuw botst de aandachtige lezer (van de Bijbel) op zaken waarvan hij of zij zegt:
‘Maar hoe kan dit nu? Deze dingen spreken elkaar toch tegen?’
We kunnen dit probleem proberen oplossen, door één van beide polen (van die
tegenstellingen) sterk uit te vergroten ten koste van de ander. Meestal kiezen we dan voor de
pool waar we ons (als mens of als samenleving) het meest comfortabel bij voelen.
Zo koos men eeuwenlang voor het beeld van de oordelende God. Dat werkte prima in harde
tijden, waar streng en rechtvaardig leiderschap moest zorgen voor bescherming tegen de vele
gevaren. Met verhalen over de eeuwige God-rechter, die mensen naar de hel kan sturen,
ondersteunde de kerkelijke macht de wereldlijke macht, en kon hierdoor ook zelf delen in die
macht.
De ‘Jezus’, die resoluut naast de meest kwetsbare mensen in de samenleving ging staan, werd
weggemoffeld. Hij was er nog wel, maar eerder als een doekje voor het bloeden. Voornamelijk
voor de arme sukkelaars en de zieke mensen.
Dergelijk godsbeeld maakt vergeven onmogelijk. Het eist alles, en laat ons voortdurend leven
in angst. Als deze god-rechter eist dat we elkaar vergeven, is er een grote tegenstrijdigheid
tussen zijn vraag en zijn wezen. De enige vergeving die vanuit dit godsbeeld kan groeien is een
vergeving, die gebaseerd is op angst voor straf of voor de gevolgen van een eeuwigdurende
hel.
Vandaag zien we het omgekeerde gebeuren. Als moderne mensen hebben we veel sympathie
voor de vergevingsgezinde Jezus, die optrekt met prostituees en tollenaars. Maar we weten
niet wat we moeten doen met Zijn onderwijs over het eeuwige oordeel of de hel.
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We beschouwen ‘dat stukje onderwijs’ als niet-authentiek of puur tijdsgebonden. Het hoort
thuis in de primitieve wereld, toen de mens nog niet beter wist…
We hebben vaak niet door hoeveel arrogantie hierachter schuilgaat. Want we gaan er zomaar
van uit dat onze postmoderne kijk op het leven superieur is, aan de visie van andere culturen
of tijden. We scheppen een god naar ons beeld en gelijkenis, omdat we ervan overtuigd zijn
dat dit de god is, die perfect in ons plaatje past. Zolang hij zich daar maar koest houdt…
Maar wat nog belangrijker is: een eenzijdige klemtoon op een van beide godsbeelden – de
strenge rechter of de altijd vergevende god – brengt geen enkele bevrijding. We blijven als
mens vastzitten in onze worsteling met vergeving.
Een getuigenis
‘Zoals jij over God praat, vind ik het wel fijn’, merkt Katrien op, terwijl ze aan haar koffie nipt.
‘Maar ik zou nooit een voet kunnen binnen zetten in een kerk.’ ‘Waarom niet?’ wil Sabine
weten. Katrien heeft meteen haar antwoord klaar, alsof ze hier al vaak over heeft nagedacht.
‘Het is die vreselijke uitspraak’, zegt ze. ‘Ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek
en ik zal gezond worden. Of zoiets in die aard.’
‘Wat vind je daar zo vreselijk aan?’ vraagt Sabine verwonderd. Voor haar is het een van de
gebeden waar ze het meest van houdt. ‘Och’, zucht Katrien, ‘Die uitspraak voert me zo terug
naar mijn middelbare school lang geleden. Ik was op internaat, en hoe dat erin gestampt werd:
dat we zondig waren, en dat God alles zag wat we fout deden, zelfs wat we fout dachten, en
dat iedereen ooit daarvoor zou geoordeeld worden.
Nachtenlang heb ik wakker gelegen, uit angst dat ik dood zou gaan en dan tot de hel
veroordeeld zou worden. Ik had maar rust vanbinnen gedurende de eerste tien minuten na een
biecht. Daarna had ik snel weer mijn eerste onaardige gedachte en was daar weer dat dreigend
oordeel…’
Vanuit deze kijk op God zijn heel wat ongezonde godsbeelden ontstaan:






De boekhouder die nauwgezet al onze verkeerde gedachten en gedragingen bijhoudt.
De onverbiddelijke rechter, die altijd klaar staat om ons te straffen.
De pietluttige zedenpreker, die alle leuke dingen in het leven verbiedt.
De perfecte leraar, die geen enkel debat of tegenspraak verdraagt.
Enz.

In dit geval gaan mensen gebukt onder de dictatuur van een alziende, veroordelende God. De
toorn of woede van deze heilige en rechtvaardige God kan slechts met de grootste moeite
afgewend worden.
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Anderzijds kunnen we ook een eenzijdige klemtoon leggen op de barmhartige God. Hier
krijgen we een godsbeeld van een universele geest van liefde, die ons vraagt om iedereen lief
te hebben en ons 100% in te zetten voor kwetsbare en onderdrukte mensen.
En hoe mooi dit godsbeeld ook klinkt, het geeft ons niet datgene wat we nodig hebben om de
weg van vergeving te gaan. Want wat moeten we dan aanvangen met het vreselijke onrecht
dat ons is aangedaan? Moeten we alles wat er gebeurd is, zomaar onder de mat vegen of
bedekken met de mantel van liefde?
Ook vanuit deze kijk op God zijn heel wat ongezonde godsbeelden ontstaan:






De god van ‘love en peace’, die alles goed vindt, zolang we er ons zelf goed bij voelen.
De god als Sint-Niklaas, die iedereen aardig vindt en over zijn bolletje aait.
De god als ieders beste vriend, die dient om ons gelukkig te maken.
De god van ‘extase’, die ons spirituele ‘kick-ervaringen’ moet bezorgen.
Enz.

In dit geval gaan mensen knuffelen met de liefdevolle, vredelievende, teddybeer-God, die je
kan tevreden stellen met wat goede werken, wat liefdadigheid of een beetje strijd voor betere
mensenrechten of het milieu.
Hoe dan ook: beide eenzijdige godsbeelden hebben niet de kracht om:






Emotionele pijn en trauma’s te genezen.
Af te rekenen met het verleden (zodat je het kan loslaten).
Vergeving te schenken of te ontvangen.
Levens diep en grondig te veranderen.
Enz.

In onze westerse samenleving voelen we ons doorgaans vrij comfortabel met onze eigen
gefabriceerde godsbeelden, totdat we geconfronteerd worden met diep onrecht. Want dan
kunnen al die zogenaamde ‘goden’ ons niet geven wat we nodig hebben, namelijk: de roep
om rechtvaardigheid en de kracht om te vergeven.
Miroslav Volf is een Kroaat die getuige en slachtoffer was van het geweld op de Balkan. Hij
heeft niet veel aan het godsbeeld van een aardige grootvader die wil dat de zon schijnt voor
alle mensen. Hij stelt dat het geloof in een rechtvaardig oordelende God het enige is wat
mensen in een dergelijke situatie overeind houdt en hen verhindert om geweld met geweld
te beantwoorden.
Volf windt er geen doekjes om:
‘Als God niet kwaad zou zijn over onrecht en bedrog, als Hij geen einde zou maken aan geweld,
dan zou Hij geen aanbidding waardig zijn.’
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Het verlangen naar een rechtvaardig oordeel herkennen we ook in ons eigen leven. We
kunnen ervoor kiezen om ons niet te wreken, maar onze honger naar rechtvaardigheid kunnen
we niet het zwijgen opleggen.
Een getuigenis
‘Je ziet er goed uit. Heb je lekker geslapen?’ vraagt Isabel aan haar tienerdochter Klare. Ze had
zich de laatste tijd zorgen gemaakt om haar zeventienjarige dochter. Sinds haar beste vriendin
haar vriendje voor één nacht had ingepikt, gewoon omdat ze dat leuk vond, was Klare door
een erg moeilijke periode gegaan. In een klap was ze haar vertrouwen kwijtgeraakt in
vriendschap en liefde, zo leek het wel. Ze kon niet meer slapen en zat afwisselend vol woede
en wrokgedachten of vol verdriet en neerslachtigheid.
Maar vandaag ziet ze er stralend uit. ‘Ik heb heerlijk geslapen’, rekt Klare zich uit. Isabel kijkt
haar vragend aan. ‘Ik heb gisteren iets op Instagram gezien – en daardoor heb ik alles kunnen
loslaten’, glimlacht Klare, terwijl ze zich een kop koffie inschenkt. ‘Wat dan wel?’ wil Isabel
weten.
‘Mijn ex-vriendin is zelf bedrogen. Er zijn naaktfoto’s van haar, door die jongen op het internet
gepost. Dat zal haar leren. Ze kan niet streng genoeg gestraft worden.’
Isabel zwijgt even, verbluft. ‘En maakt dat zo een groot verschil voor jou?’ ‘Natuurlijk’, zegt het
meisje. ‘Er moet toch rechtvaardigheid zijn? Als er een God is, heeft die nu goed gehandeld.’
We kunnen besluiten dat het niet werkt om de tegenstelling tussen beide godsbeelden op te
lossen door één facet te belichten ten koste van het ander.
Maar hoe kunnen we dan wel omgaan met deze tegenstelling?
Het verhaal van Jezus: waar Gods oordeel en Gods barmhartigheid samenkomen
Het antwoord op deze vraag is geen theorie of dogma, het is een Persoon. In Jezus blijkt de
onoverkomelijke tegenstelling niet meer te zijn dan een schijnbare tegenstelling. In Hem zien
we, hoe het eigenlijk steeds over hetzelfde gaat: namelijk over liefde. Goddelijke liefde is
zowel rechtvaardig als barmhartig.
Jezus leefde deze liefde. Jezus stierf uit deze liefde. De liefde bleek sterker te zijn dan de dood,
want de dood kon Hem niet vasthouden. Hij is opgestaan. Hij leeft en biedt ons met Zijn
doorboorde handen vergeving aan. In Zijn verhaal worden de uitersten van de schijnbare
tegenstrijdigheid met elkaar verbonden. Al onze vragen worden er niet door beantwoord,
maar komen er wel tot rust.
Aan het kruis bracht Jezus de rechtvaardige en barmhartige God samen. ‘Hij is voor onze
fouten (zonden) gestorven. Hij heeft onze schuld op Zich genomen. Hij heeft onze straf
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gedragen. Hij heeft onze boete betaald’, zegt de Bijbel. Alle christelijke denominaties over de
hele wereld zijn het daar helemaal over eens.
We noemen dit een mysterie. De dood en de opstanding van Jezus kunnen we met ons
verstand niet vatten. Maar wie het gelooft en aanneemt, leert hierdoor een nieuwe dimensie
kennen, nl. die van Gods Koninkrijk. Een christen ontdekt in de loop van zijn of haar leven
steeds nieuwe facetten van dit mysterie.
Eén ding staat vast: in deze uitspraken worden beide dimensies met elkaar verenigd: de ‘lichte’
dimensie van de barmhartige liefde. Want er bestaat geen grotere liefde dan, dat iemand zijn
leven opoffert voor anderen. En de ‘donkere’ dimensie van de schuld en de schreeuw om
rechtvaardigheid. Het evenwicht moest hersteld worden. Een schuld kan niet zomaar
verdwijnen, ze moet gedragen worden, er moet een prijs betaald worden.
Een getuigenis
Hoe hoog de prijs van vergeving is, hebben we het afgelopen jaar mogen ervaren. Mijn broer
had zichzelf in de nesten gewerkt. Door een opeenstapeling van verkeerde keuzes was hij in
een neerwaartse spiraal terechtgekomen. Toen zijn koop- en drankverslaving hem ook nog zijn
werk kostten, ging het steil naar beneden.
Al die tijd sloeg hij goede raad en het aanbod om hem te helpen in de wind. Meer nog, hij ging
lelijk te keer tegen zijn familie. Het werd zo erg dat op de duur niemand nog met hem te maken
wilde hebben.
Toen kwam het punt waarop hij helemaal aan de grond zat. Hij was meer dood dan levend: fel
vermagerd, depressief, niet meer in staat om een verplaatsing van een paar meter te doen,
met alcohol als zijn enige metgezel. Hij wilde euthanasie omwille van psychisch lijden en vroeg
zijn familie zijn aanvraag te ondertekenen.
We besloten nog één kans te wagen. Niet meer zoals de vorige keren, deze keer waren er
voorwaarden aan onze hulp verbonden. Hij moest opgenomen worden in een ziekenhuis en
vervolgens naar een ontwenningskliniek gaan. En nadien zouden wij bewindvoerder voor hem
worden, zodat hij niet opnieuw in dezelfde valkuilen liep.
Gedurende vele maanden ging zowat al onze vrije tijd naar gesprekken met hem, het opvolgen
van zijn jarenlang verwaarloosde administratie, en het opkuisen van zijn appartement. Wat
we daar aantroffen, tartte elke verbeelding. Zo ziet een woonruimte er dus uit wanneer er een
jaar, of langer, niet meer voor gezorgd is.
In gesprekken met mijn broer bleek dat hij zichzelf zo had laten gaan als reactie op
teleurstellende ervaringen, kwetsuren die mensen hem hadden aangedaan en waar hij geen
antwoord op had gevonden.
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Is het niet altijd zo? Mensen geven hun kwetsuren aan elkaar door en dat blijft zo doorgaan,
totdat iemand bereid is om de prijs te betalen. Kwetsuren verdwijnen niet zomaar vanzelf.
Wanneer een kind een dure vaas van de buren breekt, wordt dit pas hersteld doordat een ouder
bereid is een nieuwe vaas te betalen. Dat kost geld. Wanneer iemand me de pas afsnijdt met
de wagen, kan ik enkel zelf hoffelijk blijven in het verkeer door mijn ergernis in te slikken. En
dat kost een inspanning.
Wanneer een mens aan de grond zit, moet iemand anders hem of haar er bovenop krijgen. Dat
kost tijd en moeite. Vergeven is veel meer dan een zweverig gevoel of een mooie intentie. Het
kost iets: tijd, geld, energie, het offer van persoonlijk geluk. Het doet pijn. En het is bovendien
een erg onzekere investering. Je weet nooit op voorhand of het geschenk aanvaard zal worden.
Maar àls het geschenk aanvaard wordt … dan is het prachtig. Mijn broer heeft nu een nieuw
appartementje. Hij doet mantelzorg voor zijn moeder. Hij is gelukkig. We brengen hem
regelmatig een bezoekje, en hij aan ons, en iedereen geniet daarvan.
Het kruis is een wegwijzer naar vergeving
De kruisdood van Jezus was ooit de grootste actie van vergeving. Het is de allergrootste prijs
die ooit Iemand heeft betaald, om anderen vrij te maken van alle schuld.
Hoeveel schuld heeft de mensheid al niet op zich geladen? Oorlogen, milieuverontreiniging,
genocides, machtsmisbruik, verbroken beloftes, onverdraagzaamheid, racisme, exploitatie,
moord, overspel, bedrog, incest, enz. De lijst is eindeloos, het gewicht is verpletterend.
We doen elkaar ontzettend veel onrecht aan en veroorzaken tegelijkertijd door al deze dingen
(die geen liefde zijn), een onoverkomelijke afstand (of afgrond) tussen onszelf en onze
Schepper, die pure liefde en goedheid is.
Sommigen verwoorden de kruisdood van Jezus als volgt: “Geen mens kan die kloof dichten.
Geen mens kan die prijs betalen”. Die schuld kan ook niet zomaar als bij toverslag verdwijnen,
want dan zou de menselijke vrije wil een farce zijn en de rechtvaardige God een klucht. Dus
heeft God zelf het evenwicht hersteld. In Jezus nam God alle schuld op zich. In Jezus is God in
onze plaats, voor onze zonden gestorven.
Anderen leggen een andere klemtoon. Hij is tot op het allerlaatste moment blijven liefhebben.
Die liefde bleek sterker dan de smaad en haat van zijn vijanden, sterker dan de pijn van de
marteldood, sterker dan alle zonden van de wereld. Hij verbond ons weer in alles en doorheen
alles met de liefde van de Vader.
We kunnen Jezus’ kruisdood nog vanuit vele andere hoeken bekijken, zoals men een diamant
kan draaien, en er telkens nieuw licht op valt.
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En wat was nu het doel van dit alles?
Het christelijke geloof is geen theorie die je moet bestuderen of van buiten leren. De kern of
het centrale thema is, dat we door de dood van Christus op een of andere manier in het reine
kunnen komen met God, met onszelf en met anderen en daardoor een nieuw begin kunnen
maken.
Een mens kan wat Christus gedaan heeft aanvaarden, zonder te weten hoe het werkt; sterker
nog, hij zal het zeker niet weten voordat hij het heeft aanvaard (C.S. Lewis)
Hoe we Jezus’ offer begrijpen en aanvaarden is een levende geloofservaring, die niet in een
uitleg of definitie kan samengevat worden. We proberen dat soms. Het is een bijzonder groot
geschenk van Gods liefde dat tegelijk rechtvaardig en barmhartig is, en dat groter is dan al
onze zonden, al onze kwetsuren en alle pijn.
Door de kracht van die liefde is het kruis niet het einde, maar een nieuw begin. Na het kruis is
er de opstanding.
Een getuigenis
‘Vergeven?’ haalt Veerle haar schouders op. ‘Wat is dat? Ik weet het niet. Ik heb er vreselijk
mee geworsteld. Ik heb er theorieën over gelezen. Ik heb er therapie voor gevolgd. Het helpt
allemaal niet. Ik blijf kapot vanbinnen.’
Margot knikt alleen maar. Ze weet wat Veerle heeft doorgemaakt. Het was bijna
onwaarschijnlijk dat iemand in één mensenleven zoveel kan tegenkomen. Een brand. Een
scheiding. En dan, een jaar geleden, de zelfdoding van haar zoon. De jongen was pas 24.
‘Er is maar één iets wat me rust geeft’, gaat Veerle verder. ‘Wanneer ik ga wandelen, kom ik
een kruisbeeld tegen. Zo een klassiek kruisbeeld, met een Jezus die daar hangt, vastgespijkerd,
één en al pijn, met die vreselijke doornenkroon. Ervoor staat een bankje, en daar ga ik dan op
zitten. En ik kijk alleen maar. Ik weet maar weinig van theologie, maar ik kijk naar Jezus en dat
kruis. Dan voel ik me niet meer zo alleen. Daar kom ik tot rust. Daar vind ik kracht om verder
te leven.’
Het verhaal over Jezus’ sterven en opstanding schittert het helderst tegen de gitzwarte
achtergrond van diep lijden. Maar al deze grote verhalen kunnen ons inspireren in onze kleine
verhalen, bij onze ‘huis-, tuin- en keukenvergeving’:






Vergeving voor de ergerlijke bemoeizucht of onverschilligheid van onze partner.
Het gemis aan ondersteuning of waardering bij een leidinggevende.
De kleinzieligheid van kerkgenoten.
De onverdraagzaamheid van jonge kinderen.
De rebellie van grotere kinderen.
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De afstandelijkheid van volwassen kinderen of van ouders.
De kritiek van een vriend die aanvoelt als verraad.
De kwetsende reactie van een vriend terwijl je alleen maar wilde helpen.
Enz.

Christenen hebben een naam voor deze liefde om niet: genade.
Hoe kunnen we ons openstellen voor de ervaring van een liefde die geneest en die oneindig
veel groter is dan onze schuld en onze liefde? Hoe stellen we ons open voor de genade?
Een ding is duidelijk: onze godsbeelden moeten uitgezuiverd worden. Net zoals er vier
evangelisten nodig waren om het verhaal van Jezus te vertellen, hebben we elkaar nodig om
meer te leren over wie God is. Naarmate onze bril (waarmee we naar God kijken) properder
wordt, kan de genade in al zijn geuren en kleuren bij ons binnenstromen. Dan leren we Hem
kennen zoals Hij echt is.
Er zijn verschillende manieren om ons steeds meer open te stellen voor deze genade. We
stippen er twee kort aan, maar er zijn er veel meer.
Een ervan is opnieuw aansluiting zoeken bij de onbevangenheid of openheid (spiritualiteit) die
we als kind hadden. Elk mens heeft (als kind) ooit God ervaren, lang voor iemand hem of haar
over God heeft gesproken. Als kind verwonderden we ons immers al (met grote verbazing en
verwondering) over Zijn Schepping: de sneeuw, de korenbloemen, de watervallen, de
prachtige bergen, enz. We proefden God in de wind terwijl we door de velden liepen. We
voelden ons dicht bij God terwijl we spannende verhalen verzonnen en speelden in het warme
zand. We hebben Gods liefde en zorg ervaren in het spel met onze vrienden en (hopelijk ook)
in de veilige armen van onze ouders.
We hadden toen nog geen taal om over God te spreken of zelfs te denken. We kenden heel
weinig van de Bijbelverhalen. Maar God wacht niet op een catechist, godsdienstleraar of
priester om dicht bij mensen te zijn. Het is Zijn vurigste verlangen om Zichzelf aan ons te
openbaren. Hij verlangt naar een liefdevolle relatie met elk van ons.
Het loont de moeite om te onderzoeken, waar, wanneer en hoe de Liefde in ons als kind
stroomde. Wat zijn je mooiste herinneringen?








Waar heb je ooit die liefde gevoeld?
Wanneer voelde je het meest geborgen?
Bij wie voelde je je 100% veilig?
Wanneer kon je 100% jezelf zijn?
Waar kon je je als kind helemaal aan overgeven?
Wanneer stond de tijd stil en bad je in stilte, dat dit moment voor jou eeuwig mocht
voortduren?
Wat raakte je telkens weer? Wat ontroerde je? Wat laaide het vuur in je hart aan?
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Deze vroegste ervaringen vertellen ons iets over onze unieke toegangspoort tot de genade
en liefde van God. Deze ervaringen uit onze kindertijd laten ons zien hoe we, elk op onze
eigen unieke manier, liefde ervaren op een diepe intieme manier en die liefdestaal spreken:








Dit kan via muziek zijn (luisteren of zelf spelen).
Dit kan via onze handen zijn (via onze creativiteit, door zelf iets te scheppen).
Dit kan via de pracht van de natuur zijn (je wordt geraakt door haar schoonheid).
Dit kan via woorden zijn (verhalen, gedichten, gesprekken).
Dat kan via stilte zijn (stilte heeft ons zoveel te vertellen).
Dit kan via kracht zijn (een atletische prestatie, die je onder de indruk brengt).
Enz.

Een andere belangrijke manier is: God tot jou laten spreken doorheen de verhalen in de Bijbel.
Al biddend in de Bijbel lezen is een eeuwenoude, spirituele praktijk waarbij Gods Woord
aandachtig en met een open hart wordt gelezen.





Je leert hierdoor God kennen zoals Hij echt is.
Je verkeerde of éénzijdige godsbeelden worden bijgewerkt of hersteld.
Je gaat erdoor ontdekken dat ieder mens met problemen worstelt, die hij onmogelijk
zelf kan oplossen.
Je leert er de ware liefde kennen en de kracht van vergeving.

IN EEN NOTENDOP




Eenzijdige godsbeelden brengen ons alleen maar verder van de God van liefde en
vergeving vandaan.
In het verhaal van Jezus’ leven, kruisdood en opstanding komen de rechtvaardige God
en de barmhartige God samen.
We kunnen ons meer openstellen voor Gods genade door anders te gaan leven: vanuit
de spiritualiteit van onze kindertijd, door God tot jou te laten spreken via de Bijbel en
door het stille gebed van ons hart.

HUISWERK: IN JOUW RELATIE OF GEZIN
Wil je je de spiritualiteit van jouw kindertijd herinneren?





Denk dan terug aan het spel waar je als jong kind helemaal kon in opgaan, het spel dat
je alle tijd liet vergeten.
Denk terug aan welk lied, verhaal of gedicht voor jou een grote betekenis had.
Denk terug aan je ervaringen met de schoonheid en kracht van de schepping.
Enz.

Als je je niets kunt herinneren, kun je het aan je ouders vragen of misschien frist een oud
fotoboek jouw geheugen wel op. Heel wat mensen kregen opnieuw voeling met het kind dat
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ze waren door een oude, mooie foto in de woonkamer te zetten en er regelmatig naar te
kijken.







Probeer je te herinneren hoe je je toen voelde.
Welke geur overdonderde je? Welke kleuren vond je mooi?
Welke geluiden inspireerde je? Welke smaak vond je lekker?
Welke aanraking vond je leuk? Bloemblaadjes? Zand? Boomschors? Handen?
Waar had je zoveel zin in?
Speelde er iemand met je mee? Wat in dat spel maakte je het gelukkigst?

Ook bidden met de Bijbel kun je leren. Er zijn verschillende digitale leesroosters die je hierbij
op weg kunnen zetten, zoals bijvoorbeeld:


https://www.bijbelgenootschap.nl/bijbelleesrooster-2020/

Onderstaande methodiek kan je helpen bij het lezen van de tekst:









Je vraagt aan God of Hij je wil helpen met het lezen van Zijn Woord.
o Vraag Hem om hulp en inzicht, zodat je de tekst goed kan leren verstaan.
Je leest de Bijbeltekst aandachtig een paar keer na elkaar.
o Je gaat niet analyseren of erover nadenken
o Je proeft de alleen de tekst, de woorden.
Vervolgens denk je na over de tekst met een open hart.
o Wat zijn de kernwoorden in het verhaal? Hoe komt dit bij jou binnen?
o Wie zijn de spelers in het verhaal? Wie spreekt jou het meest aan?
o Wat doen de spelers? Wat zeggen ze? Wat gebeurt er precies?
o Zegt de tekst iets over God? Over jezelf? Over het leven?
Daarna stel je je open voor God. In dit moment breng je al je leeservaringen,
bedenkingen en gedachten in gebed (gebed = je vertelt iets tegen God).
o Je vertelt aan God zelf, wat je van het verhaal vindt.
o Wat vind je mooi? Wat ontroert je? Wat raakt je?
o Waar heb je het moeilijk mee? Waar worstel je mee?
Als slot open je je hart voor God.
o Je probeert het stil te maken in je hart en gedachten, zodat je Zijn stem kan
horen. Wat wil Hij precies en heel persoonlijk tegen je zeggen?
o Het is een moment dat je niet zelf kan organiseren of forceren. Soms gebeurt
er weinig of niets. Geef dan niet op en probeer het later gewoon opnieuw.
o Als je Zijn stem (in je hart) hoort, is dat een moment waarop er iets bijzonders
gebeurt, nl. God zelf die doorheen de tekst persoonlijk tot jou spreekt. Het is
een moment van genade.
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De kracht van vergeving
Deel 12: De relatie stopzetten of vernieuwen
Een getuigenis
‘Al dat gepraat over vergeving is best mooi, maar als je écht gekwetst wordt, heb je er niets
aan’, stelde de vrouw. De begeleider vroeg voorzichtig wat zij daarmee bedoelde. ‘Incest’, zei
de vrouw vlakaf. ‘Dat bedoel ik daarmee. En ik heb niets aan een kerk die me zegt dat ik zo
iemand moet vergeven. Het heeft me jaren gekost om de trauma’s uit mijn jeugd te boven te
komen, en ik heb niemand nodig die me komt vertellen dat ik mijn arme, oude vader moet
vergeven en hem toch maar weer zou moeten gaan opzoeken.’
Veel mensen willen niet vergeven omdat ze denken dat dit betekent dat ze de relatie met de
persoon die hen kwetste, op dezelfde manier als voorheen moeten verderzetten. Ze denken
dat vergeving betekent, dat ze zich moeten verzoenen met deze persoon en de oude band
herstellen (alsof er nooit iets gebeurd is). Alles in hen komt tegen deze gedachte in opstand:
hun rechtvaardigheidsgevoel, hun zelfbescherming, hun toekomstdromen.
Hierin hebben we een vrije keuze: je kan de relatie aanhouden, vernieuwen of … stopzetten.
Maar is dat dan wel echte vergeving? Is verzoening tussen beide partijen niet altijd de
eindbestemming van de reis?
Vergeving en verzoening
Monbourquette is vanuit zijn dagelijkse ervaring als priester en therapeut op zoek gegaan naar
de diepere betekenis van begrippen als vergeving en verzoening. Op die manier heeft hij een
aantal simplistische opvattingen over vergeving in vraag gesteld en meer aandacht gevraagd
voor de complexiteit van vergeving.













Vergeving betekent niet dat je alle klappen met de glimlach moet incasseren.
Vergeving betekent dat je het onrecht stopzet, ook het onrecht tegen jezelf.
Vergeving is een pelgrimstocht en geen morele prestatie.
Vergeving betekent: zorg dragen voor jezelf en de wonde verzorgen.
Vergeving is (meer) begrip krijgen voor wie je kwetste.
Vergeving betekent niet dat je hem zomaar (zonder meer) moet verontschuldigen.
Vergeving is de woede en wrok in jezelf leren zien, erkennen en aanvaarden.
Vergeving is de pijn, het verdriet en de kwaadheid leren loslaten.
Vergeving is wraak leren loslaten (geen kwaad met kwaad vergelden).
Vergeving is rouwen en afscheid nemen van iets dat je is afgenomen.
Vergeving is de tijd nemen, die je nodig hebt om alles op een rijtje te krijgen.
Enz.
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Ook verzoening kan in een ruimer kader geplaatst worden:


Zo kunnen we ons verzoenen met:
o een geliefde, onze ouders of kinderen, een vriend, een collega, enz.
o een nieuwe kijk op de realiteit
o onze gezondheidstoestand
o ons verleden, onze gemiste jeugd
o onze gemiste kansen
o enz.

Soms wordt verzoening verengd tot de relatie (of je leven) weer verderzetten, bijna alsof er
niets gebeurd is. De relatie verderzetten kan deel uitmaken van de verzoening, maar
verzoening is veel breder dan dat. Verzoening is een rijk begrip.
Vergeving is als een innerlijke spirituele weg, die altijd en door iedereen kan bewandeld
worden. Op die weg zullen we een of andere vorm van verzoening ervaren:




Misschien verzoenen we ons met God, en ontdekken we hierdoor dat God zich ook
(al lang geleden) met ons verzoend heeft.
Misschien verzoenen we ons met onszelf, met ons verleden, onze huidige toestand.
Misschien leren we op de weg in vergeving, ons verzoenen met de ander door hem of
haar te leren zien als iemand die (ook) op zoek is naar liefde, al is dat op een heel
verkeerde manier. We verzoenen ons dan met de ander door hem of haar oprecht een
goede toekomst toe te wensen, al is dat een toekomst waarvan we zelf geen deel meer
kunnen of willen uitmaken.

Verzoening, in de betekenis van de relatie verderzetten, kan groeien. Het is prachtig als dat
mogelijk is en gebeurt, maar het hoeft niet (persé) het einddoel te zijn. Er zijn meerdere opties:





We kunnen iemand vergeven en toch de relatie verbreken.
We kunnen iemand vergeven en de relatie verderzetten op een minder intiem niveau.
We kunnen iemand vergeven en de relatie verderzetten als voorheen.
We kunnen iemand vergeven en de relatie verderzetten op een dieper niveau.

Vergeving en de relatie verdiepen
Als we de weg in vergeving gaan, zijn we tegelijk patiënt, verzorger en onderzoeker:




We stellen ons open voor de helende kracht van de liefde.
We stellen ons open voor de genezende genade van God.
Intussen zorgen we goed voor de wonde, en denken ook na over wat er precies
gebeurd is (als leerproces).
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We staan stil bij de persoon die ons kwetste en proberen in zijn of haar huid te kruipen
en te luisteren naar zijn of haar verhaal (zodat we beter kunnen begrijpen wat er
precies gebeurd is en wat de andere bezielde).
We krijgen, beetje bij beetje, ook een zicht op ons eigen aandeel in wat er fout is
gegaan (onze vage grenzen, ons stilzwijgen, onze angst voor confrontatie of afwijzing).
We krijgen de kans om (zonder onszelf naar beneden te halen), onze attitudes te
onderzoeken (en de manier waarop we reageren op conflictsituaties).
Enz.

Wanneer we alles op een rijtje hebben, kan het besef groeien dat het toch mogelijk is om de
relatie verder te zetten en te verdiepen.
Hier kunnen nieuwe afspraken uit voortvloeien:









Een echtgenoot spreekt met zijn vrouw af, dat ze hem niet meer openlijk vernedert in
gesprekken met vrienden (ook al vind ze zijn gedrag aanstootgevend).
Een man spreekt af met zijn collega dat hij (op een directe manier) zal duidelijk maken
als hij te ver gaat met zijn opmerkingen.
Een jonge vrouw besluit om haar relatie een nieuwe kans te geven wanneer haar
partner, na een situatie van ontrouw, in therapie gaat.
Twee vrienden spreken af om meteen tegen elkaar te zeggen, als ze iets niet oké
vinden, zodat er later geen al te pijnlijke ontlading komt.
De ouders van een drugsverslaafde zoon, besluiten om hun relatie een nieuwe kans
te geven omdat hij belooft om een ontwenningskuur te volgen.
Een werkgever spreekt met zijn onbetrouwbare werkneemster af dat zij een nieuwe
kans krijgt, wanneer ze vanaf nu regelmatiger rapporteert zodat een dergelijke
situatie niet meer kan ontstaan.
Enz.

Vergeven op zich is onvoorwaardelijk. Je kan niet vergeven ‘met voorwaarden’, want dan is
het geen echte vergeving.
Een relatie verderzetten is een keuze die mensen samen maken in een onvolmaakte wereld.
Deze keuze moet vaak ondersteund worden door gezonde, realistische afspraken.
Een getuigenis
Luc en Jeanine zijn al meer dan dertig jaar gelukkig getrouwd. Niet dat het altijd van een leien
dakje liep, maar hun huwelijksbootje is altijd blijven varen. Nu ook de jongste uit huis is, hopen
ze te mogen genieten van een tweede lente in hun leven: reizen, hobby’s, etentjes, …
Dan slaat het noodlot toe: Jeanine krijgt kanker.
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Luc wijdt zich helemaal aan haar verzorging en in Jeanine groeit een diepe dankbaarheid. Ze
had tot dat moment nooit ten volle beseft hoe graag Luc haar wel zag. Met dit besef komt ook
het verlangen om helemaal open te zijn naar hem toe. Ze wil niet meer dat er nog iets tussen
hen in staat.
Op een avond biecht ze hem op dat ze twintig jaar geleden een korte affaire heeft gehad met
een vriend van hem. Ze vraagt hem om vergeving. Luc reageert eerst woedend. Daarna komt
er een diep verdriet. Niets is nog hetzelfde. De eerlijkheid van Jeanine heeft zijn beeld van het
verleden helemaal veranderd.
Jeanine schrikt van zijn reactie. Ze had gehoopt dat haar fout, na al die jaren, misschien van
minder van betekenis zou zijn.
Na een tijd van afstandelijkheid beseft Luc dat er kostbare tijd van hun samenzijn door zijn
vingers glipt. Hij laat zijn trots los en begint open met haar te spreken. Hij ontdekt dat hij niet
het grote en enige slachtoffer is van wat er gebeurd is. Ook Jeanine was diep gekwetst geweest
door hem, toen hij haar jarenlang alleen liet met hun grote gezin en al zijn energie op zijn werk
richtte. Ze beloven elkaar dat ze voortaan pijnlijke dingen niet meer gaan verkroppen, maar
open spreken over wat hen moeilijk valt.
De ideaalbeelden uit het verleden liggen aan diggelen. Maar hun liefde is overeind gebleven.
Het is een liefde zonder illusies maar vol hoop. De nieuwe openheid doet hen allebei deugd.
Luc voelt zich opgelucht dat hij kan zeggen dat de zorg hem soms te zwaar valt. Jeanine kan
vertellen hoe eenzaam ze zich soms voelt. Ze houden meer dan ooit van elkaar, zoals ze zijn,
onvolmaakte mensen.
Een ervaring van vergeving, die uitmond in een volledige verzoening is iets van het mooiste
wat het leven te bieden heeft.
Het is zoals in het Bijbelverhaal van de vader met twee zonen:
“De jongste zoon kwetst zijn vader diep en trekt erop uit om zijn eigen zin te doen. Wanneer
alles tegengaat, krijgt hij spijt en keert terug. Hij smeekt zijn vader om voortaan in zijn huis,
als een dienaar te mogen leven.
Hij gaat ervan uit dat zijn vader hem misschien wel zal vergeven, maar dat de relatie nooit
meer hersteld kan worden zoals ze was. Daarvoor heeft hij te veel schade aangericht.
Maar de vader omhelst hem en overlaadt hem met geschenken. Hij viert zijn thuiskomst met
een feest. De relatie wordt niet minder, maar méér dan ooit tevoren. Voor het eerst wordt het
een vader-zoonrelatie waarin de liefde uit beide richtingen kan stromen.” (Lucas 15)
Een liefde als die van de vader (uit het verhaal) ervaren we als buitengewoon. Maar eigenlijk
was die liefde er altijd al (van bij de geboorte), ook al had zijn zoon deze (tot op heden) niet
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begrepen en ervaren. Hij had hiervoor eerst echt berouw nodig, zodat ze zichtbaar kon
worden. Dit Bijbelverhaal wil ons hoop geven. Een dergelijke liefde bestaat. God heeft ons
geschapen om deze liefde te ervaren.
Wanneer we dit verhaal echter gaan gebruiken als norm of als een morele plicht, in de weg
van verzoening, hebben we veel redenen om gefrustreerd te zijn. Want (jammer genoeg)
loopt het vaak anders. Er zijn tal van redenen die hiervan aan de basis kunnen liggen:







Het vertrouwen is te erg beschadigd, om nog hersteld te kunnen worden.
De gevolgen van de kwetsuur zijn zo groot, dat verzoening ze niet kan helen.
Er is geen echt gesprek geweest, geen vraag om vergeving.
Er was een vraag om vergeving, maar die was niet gemeend.
Er is geen greintje spijt of berouw bij de dader te bespeuren.
Enz.

Vergeving en de relatie verderzetten met meer afstand
Vaak kan de relatie niet hersteld, laat staan verdiept of verinnigd worden. Hiervan zien we
overal voorbeelden. Bijna de helft van alle huwelijken eindigt in een scheiding. Wanneer er
kinderen zijn, staan de voormalige partners voor de grote opdracht om (naast hun
rouwarbeid) ook te investeren in een andere, meer afstandelijke maar toch goede relatie met
elkaar, in functie van het welzijn van hun kinderen.
Afhankelijk van de context waarin de relatie zich afspeelt, zal je moeten kiezen naar een
vernieuwde vorm van relatie of ‘samenwerking’ als er een gemeenschappelijke factor is, die
jullie met elkaar (noodgedwongen) blijft verbinden.
Een getuigenis
Karel is een vijftiger die in de reclamesector werkt. Hij zet zich al meer dan twintig jaar met
hart en ziel in voor zijn bedrijf en heeft zijn afdeling steeds verder zien groeien. Met zorg
selecteert hij de meest getalenteerde werknemers en leidt hen vol enthousiasme op.
Hij heeft alle vertrouwen in een jonge man, Bram, die hij soms ‘zijn kroonprins’ noemt. Hij ziet
bij Bram dezelfde gedrevenheid voor creatieve reclame en verwacht dat hij hem binnen vijftien
jaar zal opvolgen als hoofd van de afdeling. Ook op persoonlijk vlak klikt het goed, buiten de
werkuren ontmoeten het jonge en het oudere gezin elkaar als vrienden.
Voor Bram is 15 jaar wachten echter veel te lang. Eens zijn opleiding voltooid is, begint hij
kleine dingen te doen die de autoriteit van zijn diensthoofd ondermijnen. Wanneer Karel ziek
wordt en de kansen op een volledig herstel klein lijken, ziet Bram zijn kans schoon. Hij overtuigt
de general manager om hem nu al de promotie te geven tot diensthoofd.
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Karel herstelt en komt terug. Hij treft een fel uitgedunde afdeling aan. Bram heeft de beste
krachten en meest belovende projecten meegenomen naar zijn nieuwe afdeling.
Toch neemt Karel al na korte tijd een positief besluit: hij wil alle wrokkige gedachten loslaten
en zo constructief mogelijk met Bram blijven samenwerken in het belang van het bedrijf. Ook
wil hij in zijn hart de vele talenten van Bram blijven zien en hem het beste toewensen. Een
vriendschappelijke relatie is echter niet meer mogelijk.
Misschien kan een dergelijke situatie nog verder evolueren naar een herstel van de relatie.
Hiervoor zal er echter veel nodig zijn:






Genezing van de wonde bij Karel.
Erkenning van het onrecht bij Bram, de collega’s en het bedrijf.
Oprecht berouw in het hart van Bram.
Rechtzetting van het onrecht (en eerherstel) van Karel in het bedrijf.
Enz.

Vergeving en de relatie stopzetten
De weg in vergeving kan je in je eentje gaan, gedragen door Gods genade. Je hebt de
toestemming of het berouw van de ander niet nodig om deze weg te gaan.
Voor het verderzetten van de relatie, of dat nu op een dieper of een oppervlakkiger niveau is,
is er wel de bereidwilligheid van de twee partijen nodig.
Wanneer de andere partij vastbesloten is om de relatie niet te vernieuwen, kunnen we daar
niets aan doen. We kunnen enkel in stilte die persoon het beste toewensen en ons blijvend
constructief opstellen. We kunnen wel zelf de weg in vergeving gaan, maar moeten de
toekomst van de relatie loslaten in Gods handen.
Er zijn nog andere redenen die een (verdere) relatie onmogelijk maken:






De andere persoon is verhuisd of onbereikbaar.
De andere persoon is plots dement geworden.
De andere persoon is overleden.
Bij vluchtmisdrijf is de andere persoon niet gekend.
Enz.

Of misschien willen we zelf wel de relatie helemaal stopzetten omdat de persoon een reële
bedreiging vormt voor onszelf of voor ons gezin.
Kunnen we dan wel van vergeving spreken wanneer we iemand helemaal niet meer willen
zien?
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Het antwoord op deze vraag vinden we in ons eigen hart.
Wanneer we met mildheid aan iemand kunnen denken en hem of haar het beste toewensen,
dan hebben we deze persoon vergeven, ook als we het contact verbroken hebben.
Wanneer we de waardigheid van die persoon erkennen, ondanks de pijn die ons werd
aangedaan, kunnen we hem of haar echt weer een ‘toekomst’ schenken.
Als we echter bij elk goed nieuws over die persoon woede en wrok voelen, is de kans groot
dat onze pelgrimstocht in vergeving nog niet is afgerond.
Een getuigenis
Ik zag hem op straat. Ik herkende hem meteen. Nog steeds dezelfde branie, nog steeds dezelfde
nonchalante lach, en opnieuw met een hopeloos verliefd, jong ding aan zijn arm. Waar bleef
hij die jonge meisjes toch halen? Intussen moest hij toch al een eind in de veertig zijn. Op één
of andere manier slaagt hij erin om kwetsbare meisjes te blijven vinden. En dan begint het
geweld.
We keken elkaar recht in de ogen. Ik slaagde erin niet weg te kijken. Ik moet niet onvriendelijk
gekeken hebben, want hij knikte, een beetje aarzelend. En ik knikte terug. Ik glimlachte zelfs
even.
‘Wie was dat?’ hoorde ik het meisje vragen. Haar stem klonk hoog en onzeker. Ik hoopte voor
haar dat hij veranderd was. Ik hoopte het voor hem. En ik stapte verder, blij met elke stap dat
ik een beetje verder weg was van hem.
De weg van vergeving en verzoening, is een weg die we vaak ons leven lang blijven gaan. En
hoe zwaar die weg ook is, onderweg zien we mooie en wonderlijke dingen. We vinden
deugddoende rustplaatsen. En we ontdekken gaandeweg, dat we nooit alleen op weg zijn.
IN EEN NOTENDOP





Verzoening is een ruimer begrip dan de relatie verderzetten.
We kunnen vergeven en de relatie verderzetten op een dieper niveau.
We kunnen vergeven en besluiten om de relatie verder te zetten op een minder intiem
of diep niveau.
We kunnen vergeven en besluiten om de relatie stop te zetten.

HUISWERK: IN JOUW RELATIE OF GEZIN
Iedereen krijgt vroeg of laat in zijn of haar leven te maken met (diep) onrecht. We hebben
gezien dat we als mens zowel slachtoffer als dader kunnen zijn. Niemand van ons kan zeggen
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dat hij of zij altijd recht in zijn of haar schoenen staat. Ons leven is onvolmaakt en hoe goed
wij het ook bedoelen: wij kwetsen zelf mensen en worden ook zelf gekwetst. In
conflictsituaties kwetsen we meestal elkaar.
We zijn vrij om te kiezen of we bepaalde relaties wel of niet verder zetten, hetzij op dezelfde
manier, hetzij op een minder intieme manier, hetzij met vernieuwde afspraken. We zijn ook
vrij om bepaalde relaties stop te zetten.
In elk geval: eens we de weg in vergeving opgestart hebben, is het zinvol om onszelf eerst een
paar vragen te stellen vooraleer we een beslissing nemen over de verdere toekomst van die
relatie. Er is uiteraard een groot verschil in vraagstelling, afhankelijk van of we zelf dader of
slachtoffer in het verhaal zijn. Vaak zijn we zowel dader als slachtoffer…
Onderstaande vragen kunnen ons helpen om na te denken over het verdere verloop van de
relatie.
Vragen rond jouw slachtofferervaring:














Wat heb ik geleerd over mezelf?
Ben ik nu een betere vriend voor mezelf geworden? Milder?
Heb ik geleerd om mezelf met zachtheid toe te spreken?
Heb ik ‘ik moet’ en ‘ik zou moeten’ vervangen door ‘ik wil graag’ en ‘ik verlang om’?
Heb ik geleerd om mijn eigen grenzen beter te respecteren en te benoemen?
Zijn mijn verwachtingen (van de relatie) nu realistischer dan voorheen?
Kan ik mijn ergernis over zijn of haar gedrag uitdrukken met ik-vragen?
Kan ik nu zeggen tegen de andere: ‘wat jij doet of zegt, kwetst mij’?
Is het respect voor mezelf gegroeid doorheen het vergevingsproces?
Voel ik me veilig en geliefd bij de barmhartige, rechtvaardige God?
Durf ik me tonen zoals ik ben aan de God die voor mij stierf aan het kruis?
Voel ik mij veilig genoeg in mijn omgeving, om een nieuwe stap te zetten?
Enz.

Vragen rond jouw eigen aandeel in het conflict of jouw reactie op het onrecht:









Hoe ben ik ertoe gekomen om ook de andere te kwetsen? Of zelfs wraak te nemen?
Wat was mijn diepste drijfveer?
Welke familiale of culturele voorgeschiedenis heeft mij ertoe gebracht dergelijke
daden of gedrag te stellen?
In welke zin kan ik mijn gedrag in de toekomst veranderen?
Wat heb ik uit de situatie geleerd?
Wat zou ik kunnen doen om dit gedrag in de toekomst te vermijden?
Wie of wat zou mij daarbij kunnen helpen?
Enz.
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Vragen rond jouw (nieuwe) kijk naar de dader:






Ervaar je nog gevoelens van haat en wraak, als je aan de andere denkt?
Kan je iets goeds of positiefs zeggen over de andere?
Kan je neutraal kijken naar de levenswandel van de andere?
Ben je bang om de andere opnieuw onder ogen te komen?
Ben je bereid om je verwachtingen duidelijker dan voorheen te verwoorden?

Het overwegen van deze vragen is een hele opdracht die je beter niet in één keer probeert af
te maken. Het zal je helpen om inzicht te krijgen in hoe ver je staat in jouw weg in vergeving.
Het zal je helpen om jouw beslissing te nemen i.v.m. het verdere verloop van de relatie.
Kijk en leer ook van kinderen en tieners. Ze kunnen ons goed op weg helpen om de weg van
vergeving beter te begrijpen. Jonge kinderen zijn vaak meesters in het vergeven en de relatie
te vernieuwen. Kijk naar hen terwijl ze dit doen. Maak er tijd voor om je te verwonderen over
hoe ze opnieuw vol overgave spelen met de broer of zus tegen wie ze een uur geleden stonden
te roepen en te schelden. Vraag je af hoe ze dit doen.
Misschien kan je (met grotere kinderen) ook eens kijken naar de film ‘Dead Man
Walking’ (1995). Deze film vertelt het verhaal van de zuster Helen Prejean, die Matthew
Poncelet, de moordenaar van twee tieners, begeleidt terwijl hij wacht op zijn executie. De
lugubere uitdrukking ‘Dead Man Walking’ (wandelende dode) slaat op de laatste wandeling
van een veroordeelde van zijn cel naar de executieplaats.
De vader van de vermoorde tienerjongen zegt er het volgende:
'Vergeving zal nooit gemakkelijk zijn. Elke dag moet ik ervoor bidden. Misschien lijkt vergeving
op zwakheid, alsof je iemands misdaad goedpraat, maar dat is het niet. Vergeving is een
manier om je eigen leven weer te bevrijden en te redden. Want als je niet vergeeft, word je ’s
morgens wakker met verbittering en haat en zoiets vreet je op, maakt je vanbinnen vervuld
van woekerende en steeds toenemende haat en wraak. Je wordt dan een wandelende dode.’
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Nabeschouwing
In alle soapseries wordt ons een bijzonder eerlijk mensbeeld getoond. Onverbloemd worden de
verhoudingen tussen man en vrouw, gezins- en familieleden, vrienden en collega’s in beeld
gebracht. Deze verhaallijnen zijn meestal niet zo mooi of smaakvol.
Jezus heeft ook veel verhalen vertelt. Eén van die verhalen (een verhaal over vergeving) kan je
terugvinden in het evangelie van Mattheüs. Het verhaal is een antwoord op de vraag van Petrus
aan Jezus. Die vraag luidde: "Heer, als een van mijn broeders mij telkens opnieuw kwaad doet,
hoe vaak moet ik hem dan vergeven? Zeven keer?’ ‘Nee,’ antwoordde Jezus, ‘Zeventig maal
zeven keer!” (Mattheüs 18)
Het antwoord van Jezus kan niet verkeerd begrepen worden. Hij wist in hoeveel menselijke
verhoudingen de dingen grondig mis lopen. Hij wist hoe vaak het fout gaat en hoe belangrijk het
dan is dat we ons opnieuw met elkaar kunnen verzoenen. Vandaag weten we (dankzij de
psychologie) veel over de uitwerking en de gevolgen van schuld en schuldgevoelens in ons leven.
Daarom is vergeving en verzoening een heel belangrijk thema in elk mensenleven. Jezus wist dat
maar al te goed.
Bij vergeving gaat het altijd om een werkelijke innerlijke bevrijding van schuld. Het is een
universele wet die verband houdt met de bevrijding, die God ons beschikbaar stelt, op grond van
het verzoenend werk van Jezus op het kruis.
Als je gelooft in vergeving, zal je gaandeweg deze bevrijding ervaren in alle facetten van je leven.
Dit geldt niet alleen voor jou, maar ook voor iedereen die erbij betrokken is. Jezus wil al onze
levensverhoudingen herstellen en terug in balans brengen.
Als je vergeving afwijst, bewijs je hiermee jezelf een slechte dienst. Dan krijg je vroeg of laat te
maken met problemen op het terrein van je geestelijk-, psychisch- en lichamelijk welzijn. Elke
onopgeloste gekwetste relatie maakt ons leven ziek.
De vergeving en verzoening, die God aan elk van ons wil schenken, heeft een genezende
uitwerking in ons totale menselijke bestaan. Want Gods Geest wil diep doorwerken in onze geest,
in onze psyche (onze ziel), in ons lichaam en in al onze relaties.
Dat is de krachtige uitwerking van Gods vergeving in ons leven. We ontvangen genezing en
bevrijding van alle schuld en schuldgevoelens. Op die manier worden we vrije mensen, die de
andere elke keer opnieuw (zolang dat nodig is) kunnen vergeven.
Het betekent, zowel voor de ander, als voor onszelf, een heilzame bevrijding. Precies zoals God
het bedoeld heeft. Heb jij al gekozen om die heilzame weg te bewandelen?
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