
Wat lezen we in de Bijbel over de vergeving van zonden? 

Lees mee wat David daarover schrijft in Psalm 32:5 

Ik zei: ik zal belijdenis doen van mijn overtredingen 

voor de HEERE; en U vergaf de ongerechtigheid van mijn 

zonde. 

of wat Jezus ons heeft leren bidden in Mattheus 6:12 

En vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven 

onze schuldenaren. 

Wilt u meer weten van de Bijbel en het geloof in God? 

Bel: Bram van den Boogaart tel. 078-6312756 

of Koenraad Molenaar tel. 078-6356707 

Zij kunnen u ook meer vertellen over de Bijbel of over de: 

- Openstelling van de Augustijnenkerk 

- Bijbelcursus in de Pauluskerk 

- Kinderevangelisatie  Marktkraam  

U bent ook hartelijk welkom in de kerkdiensten van de  

Hervormde gemeente.  

Elke zondag om 9.30 en 17.00 uur.  

Deze complete folderserie kunt u downloaden via: 

http://www.wijk2en7dordrecht.nl/evangelisatie.php  
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God vergeeft 

We zijn allemaal als een klein kind op de wereld gekomen. 

Stuk voor stuk. Zo lief als we waren in het oog van onze 

ouders, toch was de kiem van de zonde al in ons.  

En nu zegt God in de Bijbel dat Hij al mijn zonden wil 

vergeven. Al het kwade dat mij in de greep heeft. En dat is 

heel veel. Ontstellend veel! Zelfs als ik bijvoorbeeld bid, 

soms denk ik intussen aan zoveel andere dingen. En het is 

gewoon niet waar dat ik vanuit mezelf God meer liefheb 

dan iets of iemand anders. Dat ben ik ten voeten uit: een 

zondaar. Maar …. bij God is vergeving! En vergeven 

betekent kwijtschelden, de schuld schrappen.  

Hij zegt ook niet tegen sommige mensen: u kan ik niet 

gebruiken! Nee, Hij wil ook u, hoe zondig u ook bent, 

aannemen als zijn kind. Als u uw schuld belijdt en bij 

Christus vergeving zoekt, dan is er voor u vergeving.  

Hoe kan God dat doen? Omdat Christus aan het kruis voor 

ons de schuld heeft betaald. Hij heeft mijn straf 

ondergaan. Dat is voor mij niet te begrijpen! Ik kan het 

alleen door het geloof aannemen. Door Chrístus zijn wij 

tegenover God vrij van schuld! 

En als God mij vergeeft, dan is daarmee onlosmakelijk 

verbonden dat ook míjn hart vrij is van wrok en aanklacht. 

Dan vergeven wij ook onze naasten die ons iets aangedaan 

hebben. Vergeving maakt je een ander mens!  

Het kan ook uw leven helemaal veranderen. 

GELOOFSBELIJDENIS van de Kerk 

 
 Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 

Schepper van de hemel en van de aarde.  

 En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze 

Heere; 

 die ontvangen is van de Heilige Geest, 

geboren uit de maagd Maria; 

 die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is 

gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald 

naar de hel, 

 op de derde dag weer opgestaan van de doden,  

 opgevaren naar de hemel, zittend aan de 

rechterhand van God de almachtige Vader;  

 vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden 

en de doden.  

 Ik geloof in de Heilige Geest.  

 Ik geloof een heilige, algemene, christelijke Kerk, 

de gemeenschap van de heiligen, 

 vergeving van de zonden, 

 wederopstanding van het vlees, 

 en een eeuwig leven.  




