
Zondag 18 – 12 - 2022 

Corstian van Westen    Net als Jozef, vergeving en verzoening 

  

KIJK HEM NOG EENS NA : https://www.youtube.com/watch?v=v-

c8sCU9vYk&list=PLvz1MeRS_QDyRjbOQceiRKRWERfJ4c0o0 

 

 

1. Wat is jouw top 3 van mensen die jou pijn hebben gedaan.  

- Hoe ben je er mee omgegaan? 

- Is er sprake van vergeten – verwerken – vergeven en uiteindelijk verzoening?  

- Waarom wel en waarom niet?  

  

 

2. Ben jij wel eens naar iemand toegestapt om vergeving te vragen?  

- Hoe ging dit?  

- Hoe was dit om te doen?  

- Wat hield je eerst tegen? ( angst, schaamte, trots, etc?)  

- Wie of wat heeft jou daarbij geholpen?  

- Kun je uitleggen waarom jou zo goed geholpen heeft? 

 

3. Heb jij wel eens vergeving geschonken aan iemand? Vertel er eens erover. 

 

4. Wat raakt jou in het verhaal van de aanbiddingsleider?  

- Hij verloor zijn passie door een onopgelost conflict, is dit herkenbaar?  

- Hij kwam er na 10 jaar pas achter dat hij niet echt vergeven had. Hij had een manier 

bedacht om niet meer er mee bezig te zijn. Is dit herkenbaar?  

- Ben jij in een bepaald gebied je passie verloren geraakt? Of ken je iemand wiens passie 

door een onopgelost conflict is afgezakt? Kun jij in liefde iets voor hem/haar betekenen?  

 

5. Het verhaal van Corrie ten Boom, raakt dit verhaal jou? En kun je uitleggen  

           waarom?  

- Corrie zegt dat vergeving een daad van de wil is. Hoe zie jij dit?  

- Corrie voelde Gods liefde heel sterk in haar lichaam. Herken jij dit?   

6. God draaide de negatieve ervaring van Jozef helemaal om.  

- Wat raakt jou in het omkeer verhaal van Jozef?  

- Corstian vertelde zijn eigen getuigenis, heb jij ook zo’n getuigenis? Vertel eens.  

- Geloof jij dat God ook jou t.z.t. zon soort getuigenis kan geven?  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v-c8sCU9vYk&list=PLvz1MeRS_QDyRjbOQceiRKRWERfJ4c0o0
https://www.youtube.com/watch?v=v-c8sCU9vYk&list=PLvz1MeRS_QDyRjbOQceiRKRWERfJ4c0o0


 

BIJBELTEKSTEN  

 

 

Jozef noemde zijn oudste zoon Manasse (Hij die doet vergeten) en zei: ‘God heeft mij deze 

zoon gegeven om mij het verdriet uit mijn jeugd en het verlies van mijn thuis te doen 

vergeten.’ 52 De tweede zoon noemde hij Efraïm (Vruchtbaar) en hij zei: ‘God heeft mij 

vruchtbaar gemaakt in dit land, waar ik als slaaf kwam.’ Genesis 41:51 

 

Wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in 

Christus u vergeven heeft. Efeze 4:32  
 

VERGEVING IS GEESTELIJKE DYNAMIET DAT GOD GEBRUIKT VOOR HET OPBLAZEN VAN 

GEVANGENISDEUREN DIE JE TEGENHOUDEN OM LOS TE KOMEN VAN DE DADER EN DE 

PIJN VAN HET VERLEDEN. 

JE VERGEEFT DE ZONDAAR… NIET DE ZONDE…. JE PRAAT DE DAAD NIET GOED. 
                                  

VERGEVEN IS NIET ALLEEN MOEILIJK… EIGENLIJK IS HET ONMOGELIJK. ALS WE ONZE EIGEN 

RECHTER WAREN ZOUDEN WE ER NIET AAN BEGINNEN.  
 
De kampbewaarder staat voor Corrie. Ze herkent hem maar hij herinnert haar zich niet 
eens. “Ik ben na de oorlog christen geworden. Uw boodschap over vergeving heeft mij 
zeer geraakt. U vertelde over kamp Ravensbrück. Daar ben ik kampbewaarder geweest. 
Ik heb altijd aan iemand persoonlijk vergeving willen vragen dus ik vraag aan u: wilt u 
mij vergeven?” 
 
Het voelt alsof mijn bloed bevriest. Daar staat ineens een man voor mij, mede-
verantwoordelijk voor de langzame gruwelijke dood van mijn lieve Betsie en hij durft 
mij om vergeving te vragen. Al die mooie preken over vergeving maar nu moet ik zelf 
vergeven.  
 
En ik kan het niet.” De man steekt zijn hand naar Corrie uit maar ze wil de hand niet 
pakken. “Ik bid zachtjes tot Jezus. Ik wil dit niet! U moet me helpen. Dan realiseer ik mij: 
‘Vergeving is geen emotie. Het is een handeling van de wil.’ Het gevoel is er niet maar 
ik kan wel mijn hand bewegen. Bijna mechanisch leg ik mijn hand in de zijne.  
 
En dan gebeurt er iets bijzonders.”“Ik voel ineens een warme golf door mijn lijf. Vanuit 
mijn schouder, door mijn arm, naar onze handen. Ik moet huilen: “Ik vergeef je 
broeder, met heel mijn hart.” Daar stonden we dan. De kampbewaarder en de 
gevange. Lang hebben we elkaars hand vastgehouden. En nog nooit heb ik de liefde 
van God zo diep ervaren. En zo werd ik zelf ook vrijgezet.”  

Vergeven is de ander de schuld niet toerekenen. Je zou het hem of haar betaald kunnen 
zetten – maar je doet het niet. 

http://jezus.nl/wie-is-jezus


Iemand vergeven wil nog niet zeggen dat de relatie is hersteld. Als iemand zijn zonde 
heeft erkend en om vergeving vraagt, opent dat de weg tot herstel; dit kan de nodige 
tijd vragen en soms is herstel zelfs niet mogelijk. 

Iemand vergeven betekent niet dat het onderling vertrouwen meteen is hersteld. Als 
iemand je bestolen heeft, hoef je hem niet meteen weer te vertrouwen met je 
portemonnee. Slechts als hij gedurende langere tijd beterschap heeft getoond, kan er 
sprake zijn van herstel van vertrouwen.  

Heer, ik kan niet bij mijn vader terugkomen zonder de jongen. Hij houdt zoveel van 
hem!  Hij zal sterven van verdriet als hij ziet dat de jongen niet met ons is 
teruggekomen. En dat zal onze schuld zijn. Ik ben verantwoordelijk voor de jongen. 
Want ik heb tegen mijn vader gezegd: 'Als ik hem niet bij u terugbreng, hoeft u mij dat 
nooit meer te vergeven.' Laat daarom alstublieft mij in de plaats van de jongen als uw 
slaaf achterblijven. Laat de jongen alstublieft met zijn broers vertrekken! Ik kan niet 
zonder hem naar mijn vader teruggaan! Ik zou het verdriet van mijn vader niet kunnen 
aanzien." Gen44:31-33 

 

Toen zei Jozef: "Kom alsjeblieft dichterbij!" Ze kwamen dichterbij en Jozef zei: "Ik ben 
jullie broer Jozef, die jullie naar Egypte hebben verkocht!  Wees daar nu niet verdrietig 
over. Wees niet boos op elkaar dat jullie mij hierheen hebben verkocht. Want God heeft 
mij voor jullie uit gestuurd om jullie te kunnen redden. Gen 45:4-5 
 


