
De moed om te vergeven: 24e zondag door het jaar 
 
Onlangs verscheen een ingrijpend boek met als titel: Het stille kind, geschreven door 36 jarige 
Marieke de Jong uit Hengelo, die daarin beschrijft hoe zij tot haar 19e jaar door haar vader werd 
mishandeld, terwijl haar moeder niet ingreep. In haar boek beschrijft ze hoe ze door haar vader werd 
geterroriseerd, om het minste of geringste een pak slaag kreeg en doodsbang, gedwongen werd zich 
gedeinsd te houden. Ze groeit uit tot een rebelse puber, treitert, vecht en steelt er op los en sloeg 
om zich heen om zich staande te kunnen houden. Ook start ze relaties met oudere mannen. Voor 
straf wordt ze uit huis geplaatst, maar wanneer ze later weer thuis komt begint alles weer opnieuw. 
Pas als ze op 19 jarige leeftijd haar huidige man ontmoet, kan ze afstand nemen van thuis en ervaart 
ze bij zijn gezin wat veiligheid, geborgenheid en onvoorwaardelijke liefde is. Dan pas begint voor haar 
het proces om los te komen van haar verleden, met haar vader breken, om niet zelf terug te vallen in 
het agressieve patroon dat ze thuis had ervaren, om niet te worden als haar vader. Ze deed geen 
aangifte van mishandeling, maar kon zien dat haar vader, die buitenshuis overkwam als een keurige 
man, zelf ook geen gemakkelijk jeugd had gehad. Zij heeft hem, in haar open brief aan haar vader, 
zijn gedrag vergeven, maar vergeten kan ze niet. “Ik voel mijn tranen branden’, zo schrijft zij aan haar 
vader, “omdat ik heel goed begrijp welk proces je hebt moeten doorstaan, ik begrijp je en vergeef 
je”.  
Ontroerend en knap dat je je zo aan de spiraal van geweld en kindermishandeling hebt kunnen 
ontworstelen, niet weer in dezelfde fout terugvalt zoals zo vaak gebeurt, en dat je, in plaats van wrok 
en vergelding, ook nog kunt vergeven. 
 
Beste mensen, hier wordt het Evangelie van vandaag geschreven in onze tijd. Hier wordt een 
voorbeeld gegeven hoe wij ons kunnen ontworstelen aan haat en wrok die wij in ons leven hebben 
opgelopen. Hier worden de gemene streken, die iemand heeft opgelopen in het leven, doorbroken. 
Maar dat valt ons lang niet altijd mee, we zijn eerder geneigd om wraak te nemen, terug te slaan, te 
volharden in het onrecht en ongelijk dat ons is aangedaan. Het valt niet mee om je vader te vergeven 
die je als kind heeft misbruikt, om in te zien dat er bij hem ook vaak een verhaal uit zijn jeugd en 
opvoeding achter zit. Het valt niet mee om een moordenaar te vergeven die jouw dochter en 
kleinkinderen om het leven heeft gebracht, iemand te vergeven die ingebroken heeft in jouw huis en 
jouw privacy ernstig heeft geschonden en misbruikt.  
Zo lopen we nogal wat op in ons leven, dragen we littekens mee, misschien vanuit ons eigen gezin, 
onze familie, broers en zussen die elkaar niet meer willen zien, verwijten uit een oneerlijke verdeling 
van de erfenis of boerderij, jalousie omdat de een het beter getroffen heeft dan de ander. Soms 
moeten wij ervaren het nooit meer goed komt, familiebanden voor altijd verbroken blijven, 
verzoening en vergeving niet meer mogelijk is.  
Kunnen de woorden uit de Wijsheid van Jezus Sirach “ Kan hij, die onverbiddelijk is voor zijn 
evenmens, wel om vergeving vragen voor zijn eigen zonden?” , ons misschien op weg helpen naar 
een oplossing? “Kan een mens die in zijn gramschap volhardt, bij de Heer wel zijn heil komen 
zoeken?” 
 
Hoe ontwortelen wij de jarenlange haat jegens anderen, de onenigheid binnen onze familie, het 
getob over de gemene streek die anderen ons hebben geleverd? Moet die steen die zwaar op onze 
maag ligt niet eens verlegd worden? Moeten wij niet tot het besef komen dat niemand van ons 
volmaakt is? Dat wij allen leven van de genade van de vergeving?  
God, zo zegt het Evangelie begint met vergeven, zodat wij geen excuus meer hebben om de ander de 
open hand te weigeren. De koning in het evangelie is God. Als Hij ons ruimte en kansen biedt, en wij 
slaan elkaar vervolgens in de boeien van het harde oordeel en de verwijten, dan kan er geen 
genezing, geen verlichting en vergeving plaats vinden. Ja, we moeten bereid zijn om zeventig maal 
zeven te vergeven, d.w.z.: eindeloos opnieuw bereid zijn opnieuw ruimte te scheppen en onze 
verzoenende hand uit te strekken. Dan geeft je ander en jezelf de kans een beter mens te worden. 
Die kans gaf ook de als kind mishandelde Marieke de Jong zichzelf en tegelijk ook haar vader.  



Is vergeving dan toch nog mogelijk, ondanks dat jouw leven ernstig getraumatiseerd is?  
Ja, zo zegt ook het evangelie, wanneer je zelf je eigen fout en onvolmaaktheid onder ogen ziet èn van 
de ander de bereidheid krijgt aangereikt tot vergeving. Sorry kunnen zeggen en bereidheid tot 
vergeving, zij vormen de basis en de voorwaarden voor een echt nieuw begin! 
 
Mogen wij God vragen onze eigen schaamte te overwinnen, zodat we kracht ontvangen het 
onmogelijke te doen: n.l. vergeven! 
 
Amen. 
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