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Editoriaal

Beste lezers,

Het is telkens weer een 
hele opdracht om de 
voordrachten van de ‘Echte 
Liefde Wacht’ dag samen te 
vatten. We hebben we er 
voor gekozen om het verslag 
te verdelen over twee 
nummers. Uit de toespraak 
van pater Gabriël leren we 
onder andere dat vergeving 
niet alleen geestelijk, maar 
zelfs ook lichamelijk gezond 
is! Voor degenen die er 
ditmaal niet bij konden zijn, 
de volgende editie gaat door 
op 13 oktober. Nog veel 
leesgenot!
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Over vergeving...

Wanneer de engel Gabriël de boodschap brengt 
aan Maria: ‘Verheug U, begenadigde, de Heer is 
met u...’, valt het op dat Maria onmiddellijk be-
schikbaar is nadat de engel haar had uitgelegd 
dat de heilige Geest haar zal overschaduwen en 
dat zij de moeder van de Verlosser zal worden. 
Maria antwoordde: “Zie de dienstmaagd van 
de Heer, mij geschiede naar Uw Woord.”  Een 
heel verschil met ons, die vaak niet beschikbaar 
zijn voor God omdat we zó druk bezig zijn met 
andere zaken. Velen denken: ‘Niemand zal me 
komen redden, dus zal ik het zelf moeten doen. 
Ik aanvaard mijn zwakheden en mijn zonden 
niet. Echter, erkennen dat men zondig is, is de 



bron van verzoening met zichzelf, 
lang voordat er sprake is van ver-

geving door God. God wordt als 
een concurrent beschouwd: ‘Hij 
is niet de grond van mijn vrijheid, 
maar verhindert me vrij te zijn.’ 
Hier raken we het fundamentele 
niet verzoend zijn, de meest on-
geneeslijke conflictsituatie, want 
het geneesmiddel dat je aanwendt: 
God niet willen dienen, is juist de 

ziekte! Niemand verzoent zich-
zelf. Dat doet iemand anders: God. 

Vergeving is één van de moeilijk-
ste opdrachten in ons geloofsleven. 
Degenen die ons het diepst kunnen 

kwetsen zijn vaak ook de mensen 
die het dichtst bij ons staan: familie, 

vrienden, buren; men-
sen die we vertrouwen. 
Hoe vaak praten wij ons 
zelf niet aan dat we on-
rechtvaardig behandeld 
werden, en dat de per-
soon in kwestie dat wist. 

Met deze gedachte sussen we vaak 
onszelf om niét te moeten vergeven. 
Jezus heeft ons echter heel duidelijke 
richtlijnen gegeven over vergeven. 

Petrus vraagt aan Jezus hoe dikwijls 
men moet vergeven en geeft zelf al 
meteen het antwoord erbij: tot ze-
venmaal, want zeven betekent AL-

TIJD! Maar Jezus antwoordt: ‘Tot 
zeventigmaal zevenmaal!’ Tot in 
het oneindige dus; men kan nooit 
genoeg vergeven! Waarom? Omdat 
onze toegang tot de hemel ervan 
afhangt! In het Onze Vader bidden 

‘En vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven 
aan onze schuldenaren’
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wij: ‘Vergeef ons onze schulden, zo-
als ook wij vergeven aan onze schul-
denaren.’ In het Oude Testament 
lezen we: ‘Wrok (bittere haat) en 
gramschap (kwaadheid, woede) zijn 
iets afschuwelijks, alleen een zon-
daar blijft ermee lopen. Wie wraak 
neemt zal de wraak van de Heer voe-
len: de Heer zal zijn zonde nooit uit 
het oog verlie-
zen. Vergeef 
uw naaste zijn 
onrecht, dan 
worden, wan-
neer gij er om 
bidt, uw eigen 
zonden kwijtgescholden. Jezus is 
zeer duidelijk: als wij ooit in de 
hemel willen komen, is het ab-
soluut noodzakelijk altijd en 
overal vergevingsgezind te zijn.

Waar moeten wij vergeven? Het 
antwoord is: in ons hart.  De pries-
ter opent een biechtgesprek met de 
bede: ‘De Heer zij in uw hart en op 
uw lippen, opdat gij uw zonden op-
recht en naar waarheid moogt belij-
den.’ Toch blijft het moeilijk als we 
zien wat mensen elkaar aandoen: 
kinderen die hun ouders voor de 
rechter slepen om geld, vecht-
scheidingen, burenruzies of hele 
straten die in staat van oorlog met 
elkaar leven, spanningen, verwen-
singen, scheldpartijen, bedrog, 

jaloezie, discriminatie, machtsmis-
bruik, pesterijen, enzovoort… Al-
lemaal situaties om mensen in het 
diepst van hun ziel te kwetsen, elkaar 
onherstelbare schade toe te brengen, 

wonden te slaan die 
ongeneeslijk blijven,…

begin maar eens in zo’n situaties te 
vergeven…Sommige heiligen zijn 
daar misschien toe in staat, maar 
de moed en de kracht bij gewone 
mensen zoals wij, kent grenzen. 
En toch leert het Evangelie dat ver-
geven absoluut noodzakelijk is! 

In de Zuid-Koreaanse kortfilm 
‘The Confession’ is het treffend 
hoe een priester dubbele verge-
ving moet schenken: niet enkel 
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ambtelijk, maar ook persoonlijk! 
(Link Youtube: 
https://youtu.be/Dz4GIecaA-o)

Vergeven wordt vaak verward met 
verzoening, maar is niet hetzelfde. 
Vergeven betekent dat we afzien van 
wraakneming, dat we niet het prin-
cipe: ‘Oog om oog, tand om tand’ 

hanteren. Verzoening gaat verder 
dan vergeving. Verzoening betekent 
dat je de band die vroeger bestond 
met degene die jou gekwetst heeft, 
weer volledig en opnieuw herstelt. 
Het is buitengewoon mooi als je dat 
kunt opbrengen. Maar Jezus eist dat 
niet van ons. Hij vraagt dat we verge-
vingsgezind zouden zijn, niet nood-
zakelijk dat we leven als verzoenden. 

Er is ook een directe link tussen 
vergeving en gezondheid. Wie ver-

gevingsgezind is zal sneller met 
vrede leven in zijn hart. Het in-
nerlijke leven zal evenwichtiger 
verlopen zonder haat en nijd. Ver-
geving schenkt rust en harmonie. 

De apostel Paulus schrijft aan de 
christenen van Kolosse: ‘…Ver-
draag elkaar en vergeef elkaar als 
de één tegen de ander een grief 

heeft. Zoals de Heer u ver-
geven heeft, zo moet ook 
gij vergeven. Voegt bij dit 
alles de liefde als de band 
van de volmaaktheid…’ 
Jezus heeft zelfs zijn beu-
len vergiffenis geschonken 
toen Hij op het kruis was 
genageld. Een niet onbe-
langrijk detail is dat Jezus 
daar niet zei: “Beulen, ik 
schenk u vergiffenis…”. 
Neen, Jezus bidt en zegt: 

“Vader, vergeef het hun, want zij 
weten niet wat zij doen!” Hij bidt 
niet voor Zichzelf, maar voor Zijn 
beschuldigers, voor hen die Hem 
veroordeeld hebben. Is de Heer Je-
zus hier niet voluit hogepriester? 
'Hebt uw vijanden lief ', hield de 
Heer zijn volgelingen voor. 'Doet 
wel aan degenen, die u haten; zegent 
wie u vervloeken; bidt voor wie u 
smadelijk behandelen' (Lucas 6:27). 

Jezus bidt ook voor de mensen aan 4



de voet van het kruis. Hij bidt voor 
het volk dat zich liet opzwepen tot 
een goddeloos gekrijs: “Kruisig 
Hem!”, en al de anderen die zich 
aansloten bij deze joelende menigte. 
Hij bidt ook voor de leerlingen die 
waren weggelopen, en voor Simon 
Petrus die gezworen had Jezus niet 
te kennen. De Ware Hogepriester 
wil bidden en zegenen. Hij zet Zijn 
leven in voor al deze mensen, die als 
schapen zijn zonder herder en over 
wie Hij met ontferming bewogen 
is. Vader, vergeef het hun met Mijn 
dood. Zij zijn onwetend, 
verblind door de zonde. 
Het gebed van de Heer 
ging boven dat moment 
uit. Dat gebed heeft een 
veel diepere betekenis, een 
wijdere strekking, een gro-
ter bereik. Zijn gebed om 
vergeving van de Vader 
reikt verder dan Jeruza-
lem, het omspant de loop 
der tijden, strekt zich uit 
dwars door de eeuwen heen, om ons 
aan te raken. Jezus is niet gekrui-
sigd door Zijn moordenaars, maar 
om de zonde, de schuld en de nood 
van alle mensen, als het Lam Gods 
heeft Hij ons verlost en vrijgekocht. 

Wanneer wij onszelf niet in staat 
achten te vergeven, kunnen wij aan 
God vragen te doen wat wij niet kun-

nen. Dan zijn wij in ieder geval niet 
op het verkeerde pad. Je mag dus 
ook zó bidden: “Vader in de hemel, 
ik kan mijn naaste nu niet verge-
ven, maar wilt Gij hen vergeven, en 
leer mij barmhartig te zijn zoals U.”  

Corrie Ten Boom was een Neder-
landse verzetsstrijdster die samen 
met haar zus nazislachtoffers hielp 
onderduiken gedurende WOII. Ze 
werd samen met haar zus opgepakt 
en naar een concentratiekamp ge-
bracht. Corrie overleefde het, haar 

zus niet. Na de oorlog trok zij overal 
rond met de boodschap dat het be-
langrijk was om de Duitsers te ver-
geven. Op zekere dag stapt, na een 
zoveelste lezing, een man op haar af 
die officier was geweest in het kamp 
waarin haar zus was omgekomen. 
Hij vroeg haar: “Kunt u mij verge-
ven?” Corrie Ten Boom vertelt dat 
ze consequent wilde toepassen wat 5



ze in haar lezingen verkondigde en 
hem de hand wilde reiken. Maar het 
was alsof haar arm plots verlamd 
was. Zij kon haar hand niet optillen 
en uitsteken naar die man. Zij bad 
inwendig: “Heer Jezus, help mij!” En 

toen ging het. De genade waarnaar 
zij vroeg, werd haar geschonken. 
Wij, mensen hebben ook luiheid 
in ons, met als gevolg dat wij niet 
ineens kunnen of willen vergeven. 
Stel, je bent getrouwd en je hebt 
woorden of ruzie met je echtge-
noot(-ote), en je legt het niet bij ’s 
avonds, en ’s nachts sterft hij of zij? 
Dat wil je toch niet meemaken? Het 
gevaar schuilt erin dat van uitstel af-
stel komt… de duivel loert ook mee 
en wil dat we traag worden in de 
vergeving. Sint-Paulus waarschuwt 
hiervoor: ’De zon mag over uw 
toorn niet ondergaan, geef de duivel 

geen kans’, want dan neemt de boos-
heid de leiding over ons leven en 
laten we ons leiden… door het kwa-
de, door de duivel! Als we zélf niet 
kunnen vergeven, laten we het dan 
aan de Vader in de hemel vragen. 

We kunnen bidden 
voor het welzijn van 
die persoon, los van 
onze genegenheid 
voor hem of haar. 
Of gewoon op God 
vertrouwen en Hem 
aanroepen dat Hij de 
angel van de wrok en 
de bitterheid uit ons 
hart zou wegnemen. 

Vroeger was er een 
groot schuldbesef, 

maar nu is er te weinig schuldbesef: 
nog maar weinig mensen weten om 
te gaan met hun falen. Je kan je fa-
len verbergen, je zonde negeren en 
zeggen dat er helemaal geen kwaad 
is. Je zult merken dat je daar niet 
mee geholpen bent, want het gevoel 
van falen komt terug. Of je kunt het 
veralgemenen door te zeggen: “Kijk, 
iedereen doet het!” Ook dat is geen 
oplossing. Vergeten, wegduwen of 
verdoven door drank of drugs ook 
niet, want het komt naar je terug als 
een boemerang. Enkel het geloof 
biedt de bevrijding dat er Iemand 
is die mij vrij kan zeggen: ‘Het was 6



verkeerd, het blijft verkeerd maar ik 
maak jou nieuw.’ Het juiste doseren 
van je eigen falen, zodat je ermee 
kunt leven en het tot een oplossing 
kunt brengen… tot bekering… is 
een kunst. Die kunst leren wij van 

Jezus. De breuk tussen God en de 
mens is door Hem overbrugd. Het 
bindend weefsel is niet onze wils-
kracht, wél de liefde van Jezus die 
ons verbindt.  Geen zonde is zo 
groot dat het niet al in Christus’ 
lijden aan het kruis lag besloten en 
werd volbracht. Geen kwaad tussen 
mensen is zo groot dat Gods barm-
hartige liefde er geen weg mee weet. 

Maar Gods barmhartigheid kan ons 
enkel raken als we de smalle weg van 
de bekering gaan. Die weg vraagt 
vaak veel tijd, geduld en boete, volge-

houden vertrouwen op Gods vergif-
fenis. Echte bekering vraagt een ra-
dicale ommekeer: de anderen leren 
zien zoals God hem of haar ziet…als 
een volstrekt beminnelijk mens, on-
danks zijn of haar tekortkomingen. 

De heilige Johannes Paulus II 
schreef voor deze 21ste eeuw: ‘Er is 
maar één probleem: dat we niet hei-
lig zijn. Er is maar één opgave voor 
de komende eeuw: heilig worden.’ 
Heiligen zijn mensen die zich ge-
ven, én aan God, én aan de mensen. 
Aan God brengen ze lofprijzing en 
dank, en aan de mensen brengen ze 
het Evangelie, vergiffenis en brood. 
Dat hebben alle heiligen gedaan.

En tenslotte: ‘Wanneer uw broeder 
gezondigd heeft, wijs hem dan on-
der vier ogen terecht. Luistert hij 
naar u, dan hebt gij uw broeder ge-
wonnen. Maar luistert hij niet, haal 
er dan nog één of twee personen 
bij, opdat alles beruste op de ver-
klaring van twee of drie getuigen. 
Als hij naar hen niet wil luisteren, 
leg het dan voor aan de Kerk. Wil 
hij ook naar de Kerk niet luisteren, 
beschouw hem dan als een hei-
den of tollenaar. Voorwaar, Ik zeg 
u: wat gij zult binden op aarde zal 
ook in de hemel gebonden zijn, en 
wat gij zult ontbinden op aarde zal 
ook in de hemel ontbonden zijn.’

‘Wees heilig, 
want Ik, 
de Heer, 

jullie God, 
ben heilig’
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PLOTS BEGONNEN DE CAMERA’S 
TE FLITSEN EN TE DRAAIEN

(Uit het boek: ‘Hoe een paus gelijk kreeg’ van Daniël Maes.)

Plots begonnen de camera’s 
te flitsen en te draaien.

“En daarin zou ik 
alle dokters opsluiten 
die abortus plegen, 

want abortus is 
de grootste bedreiging 
van de wereldvrede” 

...waarna het enthousiasme van de pers zichtbaar zakte.

Een journalist vroeg aan zuster Teresa: 
“Als u staatshoofd zou zijn of iemand 
met burgerlijk gezag, wat zou u doen?”

Zuster Teresa antwoordde: 
“Ik zou alle gevangenissen 

openen”

Daaropvolgend zei zuster Teresa: 
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