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Om te vergewe… - PRAATPAPIER 
Vooraf wenke: 

• Sit in ‘n kring of rondom ‘n tafel 
• Hou dit gemaklik en eenvoudig 

• Gee vir almal ‘n kans om te praat en te LUISTER! 

KOM SAAM 
➢ Wat is jou gunsteling seisoen in die 

jaar? 
➢ Jy kry ‘n kans om enige 5 mense 

(lewend of dood) te nooi vir ete.  Wie 
nooi jy?  Wie sal jy GLAD NIE nooi nie? 

➢ Is jy iemand wat maklik vergewe of nie?  
Hoekom/Hoekom nie? 

LEES SAAM:  
Teksgedeelte Genesis 45:1 – 8&Genesis 50:15 - 21 (Gebruik gerus ‘n ander vertaling by van 
die lesings vanaand.) 

✓ Lees die gedeelte.  Wie ken die verhaal?  Wat hoor jy in die gedeelte oor verhoudings?  
Wat tref jou? Watter emosies bring die gedeelte in jou op? Watter vrae? 

PRAAT SAAM: 

• Wat sou jy in hierdie 
situasie gedoen het as jy 
Josef was? Hoe sou jy 
jou broers behandel het?  
Jy is een van die 
magtigste mense in die 
ganse wêreld, en hier 
voor jou staan die manne, jou broers, wat jou verkoop het, wat weer daartoe aanleiding 
gegee het dat jy ’n slaaf geword het, in die tronk gegooi is, langer as twintig jaar nie jou 
familie gesien het of in jou geboorteland was nie.  Dink aan al hierdie emosies.  Hoe sou 
jy dit hanteer het?  Hoe dink jy sou God wou hê moet jy dit hanteer?  

• Wat het dit vir Josef moontlik gemaak om sy broers te vergewe? Watter nuwe 
moontlikhede het dit oopgesluit? Deurdat hy sy broers vergewe het, het hy dit moontlik 
gemaak dat die verhouding tussen hulle herstel is. Hy kon weer sy pa sien, en ’n nuwe 
pad met sy broers begin stap. Josef kon ook vir God verheerlik deurdat hy vir ander mense 
kon wys hoe God verkeerde dade in iets positiefs kan omskakel. Vergifnis maak lewe 
moontlik waar daar net die dood van skuld is. 

• Wat dink jy sou gebeur het as God nie ons vergewe het nie? 

• Is dit sonde om kwaad te word vir iemand of ‘n situasie?  Nee.  Jesus het self kwaad 
geword oor onreg.  Kan julle aan ‘n paar voorbeelde dink?  

• Is dit sonde om nie te wil vergewe nie& verbitterd te wees?  Ja dit is veral een van daardie 
sondes wat jou opeet van binne&jou vreugde steel en jou vasgeketting laat voel! 

• Hoekom is dit so belangrik om te kan vergewe?  Sonde bring wonde. En as die wonde nie 
kan genees nie, is ware verhoudings onmoontlik.  Om goeie verhoudings na te jaag is ‘n 
opdrag van God. 

• Lees Efesiërs 4:26 – 5:2.  Wat wil hierdie gedeelte vir ons vertel oor gelowiges en 
vergifnis? 

• Wat is ons kru idee van vergifnis?:   
o Vergifnis is net moontlik vir minder belangrike goed. Onwaar: Dis nie hoe God 

vergewe nie. 
o Ek sal vergewe maar nooit vergeet nie. Wat dit eintlik sê is “ek vergewe jou 

teoreties maar vir seker nie in my hart nie.” Daar is ook “ek sal jou vergewe as jy 
….” Weereens onwaar en nie hoe God dit doen nie. 

o Vergifnis beteken dat die persoon nie meer aanspreeklik is vir sy dade nie. Dis nie 
waar nie. 

Vandag is selfs moeilik vir kinders…Gesinne kan die vrae deurgaan.  Neem 
jou kinders se wêreld in ag – daar is boelies&venynige maats – selfs 
boeties/sussies wat kompeteer, opponent op ‘n sportveld! 
Josef is so ‘n mooi voorbeeld vir ons almal.  Wanneer julle vashak by vrae 
verwys elke keer terug na sy verhaal.  Hy kon maklik kies om nie te 
vergewe nie, maar hoe sou die verhaal dan eindig? 

Gesinne se ysbrekervoorstel:  Gesels oor Lente wat 
aangebreek het.  Watter tekens is daar in die Lente van 
“nuwe” dinge wat oppad is?  Nuwe geleenthede en 
moontlikhede? 
Dink julle om te vergewe kan soos die Lente wees? 
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o Ek het vergifnis al probeer, maar dit werk nie vir my nie. God se vergifnis werk 
altyd. 

Vergifnis beteken nie jy verklaar dat jy die daad van die ander persoon goedkeur nie. Vergifnis 
beteken nie dat jy jou seerkry ontken of dat dit nie meer bestaan nie. Deur te vergewe kry jy 
egter die kans om anders te kyk na wat gebeur het. Vergifnis beteken nié om te vergeet nie; 
dit beteken dat jy op ’n ander manier onthou. Want dit wat tussen twee mense gebeur, 
verdwyn nie maar net nie. Die verhouding word deur vergifnis verander sodat dit moontlik is 
om voort te gaan en nie deur die verlede gevange gehou te word nie. 

• Wat beteken God se ware vergifnis: 
✓ Vergifnis beteken dat ek God erken as Regter. Ons is nie verkies om hof & galgman 

te wees nie. 
✓ Vergifnis beteken om myself te sien soos God my sien. Ek het God se vergifnis nodig, 

daarom moet ek daardie selfde vergifnis aan ander bewys. Niemand is sonde-vry nie. 
Almal het vergifnis nodig.  

✓ Vergifnis beteken om God lief te hê. Jesus het gesê: Om God lief te hê is om God te 
gehoorsaam. Ek kan nie sê ek is lief vir God, maar nie bereid om te vergewe nie. 

✓ Vergifnis is ‘n wilsbesluit. Dit gaan nie sommer net gebeur nie. Oefen dit en bid gedurig. 
✓ Vergifnis beteken nie dat ander se liefdeloosheid “oraait” is nie. As iemand jou dogter 

verkrag het, is dit nie maar “oraait” nie. 
Vergifnis is een van genade se gesante. Dit is deur vergifnis dat ons genade kan sien en dat 
genade vir ons ’n werklikheid word. Vergifnis, soos genade, is iets Goddeliks. Dit is iets wat 
ons nie uit eie krag kan regkry nie. Dit is iets wat God vir ons moontlik maak, en dit is iets wat 
ons as volgelinge van Christus onderskei van ander mense wat ander dinge in die wêreld 
navolg. 

BID SAAM 
❖ Dankgebed:  Jesus, dankie dat U my vergewe vir ALLES! 
❖ Oorgeegebed:  Vergewe my dat ek soms nie kan vergewe nie en leer my om soos U te kan 

vergeef. 
❖ Seëngebed:  Mag die Here jou vrymaak van die dinge en/of mense wat jou verbitterd maak en 

mag jy ook Sy vryheid gaan deel deur met Sy krag en leiding vry te spreek en te vergewe. 

Praktiese stappe om te kan vergewe: 

➢ Wees bewus van die seer. Maak ‘n lysie van wat jou seer gemaak het. 

➢ Vertel vir God van die lysie. Praat met God oor die dinge wat jou pla en hartseer 

maak. 

➢ Vra God om jou te vergewe vir jou bitterheid en om dit uit jou hart te neem. 

➢ Praat met God oor hierdie mense. Vertel vir God hoe die liefdeloosheid jou laat 

voel en gee die gebeure en dade aan God af om self die Regter daaroor te kan 

wees. 

➢ Neem Goddelike besluite. Neem saam met God ‘n besluit oor wat jy moet doen en 

voer dit uit. 

➢ Koester God se genesing. Om wonde net te los bring nie genesing nie en genesing 

gebeur gewoonlik nie oornag nie. Maar om aan God gehoorsaam te bly in 

vergifnis bring bevryding. 

• LEEF SAAM: 

Gesinne/Groepe:  Begin vergifnis LEEF&OEFEN by die huis/vriendekring/groep.  Herinner 

mekaar elke dag om te vergewe.  

Potlood en papier aktiwiteit:  Wanneer iemand jou ’n onreg aandoen, is dit asof daardie 

persoon met ’n potlood op jou gemoed skryf. Wanneer jy daardie persoon vergewe, vee jy 

hierdie potloodmerk uit jou gemoed en lewe uit. Afhangende van hoe hard die merk 

gemaak is, sal dit moeiliker of makliker uitvee. Die meeste merke laat egter ’n permanente 

merk op die papier.  Gelukkig kan ons altyd bo-oor skryf - al is die merk steeds daar maar net 

minder sigbaar.  Dit is vir ons moontlik om nuut na hierdie merk te kyk. Die merk is nie meer 

ons fokuspunt nie, maar dit wat bo-oor die ou merk geskryf staan – DIT IS VERGIFNIS!!!! 


