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BIJBELLEESPLAN APRIL: VERGEVING



WEEK 1

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die
in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Johannes 3:16

02 VRIJDAG

U, Heer, bent goed en tot vergeving bereid, uw trouw is groot voor ieder die u
aanroept.Psalm 86:5 

03 ZATERDAG

Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten, laat de onrechtvaardige zijn snode plannen
herzien. Laat hij terugkeren naar de HEER, die zich over hem zal ontfermen; laat hij
terugkeren naar onze God, die hem ruimhartig zal vergeven. Jesaje 55:7 

04 ZONDAG

Wie zijn fouten verbergt, zal geen voorspoed kennen, wie ze toegeeft en vermijdt, krijgt
vergeving. Spreuken 28:13

05 MAANDAG

Liefde is: geduldig en vriendelijk zijn. Liefde is: niet jaloers zijn, niet vertellen hoe goed je
bent, jezelf niet belangrijker vinden dan een ander. Liefde is: een ander niet beledigen, niet
alleen aan jezelf denken, geen ruzie maken en geen wraak willen nemen. Liefde is: blij
worden van het goede, en een hekel hebben aan het kwaad. Door de liefde verdraag je
alles wat er met je gebeurt. Door de liefde blijf je geloven en vertrouwen. Door de liefde
blijf je altijd volhouden. 1 Korinthe 13:4-7

01 DONDERDAG

En wanneer dan mijn volk, het volk dat mij toebehoort, het hoofd buigt, al biddend mijn
aanwezigheid zoekt en terugkeert van zijn dwaalwegen, dan zal ik het aanhoren vanuit de
hemel, zijn zonden vergeven en het land genezen. 2 Kronieken 7:14

06 DINSDAG



Alles wat vroeger is geschreven, is geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij door te
volharden en door troost te putten uit de Schriften zouden blijven hopen. Romeinen 15:4

09 VRIJDAG

WEEK 2

U moet dus weten, broeders en zusters, dat het dankzij hem is dat aan u de vergeving van
de zonden verkondigd wordt; iedereen die op grond van de wet van Mozes geen vrijspraak
kon krijgen, wordt door hem geheel vrijgesproken, mits hij gelooft. Handelingen 13:38-39

10 ZATERDAG

Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar
voor de zonden van de hele wereld. 1 johannes 2:2

11 ZONDAG

Hij redde ons allemaal uit de macht van het
kwaad. En hij bracht ons in de nieuwe wereld van
zijn Zoon Christus, van wie hij zo veel houdt.
Omdat we bij Christus horen, zijn we gered en zijn
onze zonden vergeven.Kolossenzen 1:13-14

12 MAANDAG

Wie is een God als u, die schuld vergeeft en aan zonde voorbijgaat? U blijft niet woedend
op wie er van uw volk nog over zijn; liever toont u hun uw trouw. Micha 7:18

07 WOENSDAG

Niet je kleren moet je scheuren, maar je hart. Keer terug tot de HEER, jullie God, want hij is
genadig en liefdevol, geduldig en trouw, en tot vergeving bereid. Joel 2:13-14

08 DONDERDAG

Petrus kwam bij Jezus en zei: ‘Heer, als een andere
gelovige mij slecht behandelt, dan moet ik hem
vergeven. Maar hoe vaak? Wel zeven keer?’ Jezus
zei: ‘Nee, niet zeven keer, maar zeventig maal
zeven keer.’Matteüs 18:21-22

13 DINSDAG



WEEK 3

Stel dat een andere gelovige iets verkeerds doet. Vertel
hem dan wat hij verkeerd gedaan heeft. Als hij spijt
heeft, moet je hem vergeven. Zelfs als hij zeven keer op
een dag iets verkeerds doet tegen jou. Als hij dan ook
zeven keer spijt heeft, dan moet je hem vergeven.Lucas
17:3b-4

Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar
zoals God u in Christus vergeven heeft.Efeziërs 4:32

15 DONDERDAG

Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander
iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft,
moet u elkaar vergeven.Kolossenzen 3:13

16 VRIJDAG

En als je aan het bidden bent, vergeef dan een ander
zijn fouten. Dan zal je hemelse Vader ook jouw fouten
vergeven.Marcus 11:25

18 ZONDAG

17 ZATERDAG

14 WOENSDAG

Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat
u gezond wordt. Een krachtig gebed van een
rechtvaardige brengt veel tot stand.Jakobus 5:16

Jezus zei verder: ‘Je moet andere mensen hun fouten
vergeven. Dan zal je hemelse Vader ook jouw fouten
vergeven.’Matteüs 6:14

19 MAANDAG

Lukas 23: 34En Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want
zij weten niet wat zij doen.

20 DINSDAG



 Alle dingen kan ik aan door Christus, Die mij kracht geeft.Filippenzen 4:13

Nu wij dan een grote Hogepriester
hebben, Die de hemelen is
doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon
van God, laten wij aan deze
belijdenis vasthouden. Want wij
hebben geen Hogepriester Die geen
medelijden kan hebben met onze
zwakheden, maar Een Die in alles op
dezelfde wijze als wij is verzocht,
maar zonder zonde. Laten wij dan
met vrijmoedigheid naderen tot de
troon van de genade, opdat wij
barmhartigheid verkrijgen en genade
vinden om geholpen te worden op
het juiste tijdstip. Hebreeen 4:15

23 VRIJDAG

22 DONDERDAG

24 ZATERDAG
Meer dan een menselijke verzoeking
is u niet overkomen. En God is
getrouw: Hij zal niet toelaten dat u
verzocht wordt boven wat u aankunt,
maar Hij zal met de verzoeking ook
de uitkomst geven om die te kunnen
doorstaan.1 korinthe 10"13

Maar Ik zeg u: Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u
haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen; zodat u kinderen zult zijn van uw
Vader, Die in de hemelen is, want Hij laat Zijn zon opgaan over slechte en goede mensen,
en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want als u hen liefhebt die u
liefhebben, wat voor loon hebt u dan? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En als u
alleen uw broeders groet, wat doet u meer dan anderen? Doen ook de tollenaars niet zo?
Weest u dan volmaakt, zoals uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is. Matheus 5:44-48

21 WOENSDAG

WEEK 4



Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet
veroordeeld worden. Vergeef, dan zal je vergeven worden. Lukas 6:37a

25 ZONDAG
En toen zij Hem dit bleven vragen, richtte Hij Zich op en zei tegen hen: Wie van u zonder
zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen. En opnieuw bukte Hij en schreef in de
aarde. Maar toen zij dit hoorden en in hun geweten overtuigd waren, gingen zij weg, de één
na de ander, te beginnen bij de oudsten tot de laatsten; en Jezus werd alleen
achtergelaten, en de vrouw die in het midden stond. Jezus nu richtte Zich op en toen Hij
niemand zag dan de vrouw, zei Hij tegen haar: Vrouw, waar zijn die aanklagers van u? Heeft
niemand u veroordeeld? En zij zei: Niemand, Heere. En Jezus zei tegen haar: Ook Ik
veroordeel u niet; ga heen en zondig niet meer. Johannes 8:7-11

En zij stenigden Stefanus, terwijl deze Jezus aanriep en zei: Heere Jezus, ontvang mijn
geest. En terwijl hij op de knieën viel, riep hij met luide stem: Heere, reken hun deze zonde
niet toe! En toen hij dat gezegd had, ontsliep hij. Handelingen 7:59-60

Gelukkig de mens van wie de ontrouw wordt vergeven, van wie de zonden worden bedekt.
Psalm 32:1

29 DONDERDAG

28 WOENSDAG

27 DINSDAG

Daarom zeg ik u: haar zonden zijn haar vergeven, al waren ze vele, want zij heeft veel liefde
getoond. Weinig liefde betoont hij aan wie weinig wordt vergeven.' Daarop sprak hij tot
haar: 'Uw zonden zijn vergeven.' De mede aanliggenden vroegen zich af: 'Wie is deze man,
die zelfs zonden vergeeft?' Jezus zei tot de vrouw: 'Uw geloof heeft u gered: ga in vrede.'
Lukas 7: 47-50

26 MAANDAG
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God slaat echter geen acht op de tijd waarin men hem niet kende, maar roept nu overal de
mensen op om een nieuw leven te beginnen.Handelingen 17 30

30 VRIJDAG

Hoe kan ik verder leven, hoe moet ik verder gaan,
kan ik ooit vergeven wat mij is aangedaan.

De wonden in mijn ziel, de haat en bitterheid,
lijken niet te helen, niet door woorden, niet door tijd.

 
O God, ik heb U nodig, ik kan het zelf niet,

ik lijk haast te verstikken in angst en in verdriet.
Hoe kan ik ooit vergeven, zoals U mij vergeeft,

dwars door alles heen wat mij beschadigd heeft
 

Maar als er vergeving is, kan er genezing zijn,
van de pijn en het verdriet diep van binnen.

Als er vergeving is, kan er genezing zijn
en de weg van herstel kan beginnen.

 
Opwekking 629

ALS ER VERGEVING IS


