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Klamp je niet vast Do Not Cling
Vergeef. Vergeef en laat de pijn in het verleden los, 
Mijn kinderen, en ook nieuwe pijn. Jou toekomst 
heeft genoeg uitdagingen zonder dat je de wonden uit
het verleden daarin mee neemt.

Ik heb jou gemaakt om vergeving te kunnen geven, 
maar vergiffenis is een keuze. Net zoals je redding 
door geloof, zo ook is vergeven door geloof. Ik zal je 
helpen als je wond te diep is om haar te kunnen 
dragen, als het te veel lijkt om het te laten gaan.

Klamp je niet vast aan de zonde1 en aan de dood, 
mijn geliefden, want ik heb je gemaakt voor het 
leven en voor liefde.

Mat 18:21-35
[21] Toen kwam Petrus bij Hem en zei: ‘Heer, hoe vaak 
moet ik mijn broeder vergeven als hij mij iets misdoet? 
Tot zeven keer toe?’ [22] Jezus zei hem: ‘Niet tot zeven 
keer toe, zeg Ik je, maar tot zeventig maal zeven keer toe. 
[23] In dit opzicht gaat het met het koninkrijk der 
hemelen als met een koning die met zijn dienaren 
afrekening wilde houden. [24] Toen hij begonnen was met
afrekenen, werd er iemand bij hem gebracht die een 
schuld had van tienduizend talenten*. [25] Omdat hij niet
kon betalen, gaf de heer het bevel om hem met vrouw en 
kinderen en alles wat hij had te verkopen, zodat hij zou 
kunnen betalen. [26] Daarop viel de dienaar voor hem 
neer en vroeg: “Heb geduld met mij, en ik zal u alles 
betalen.” [27] De heer kreeg met die dienaar te doen en 
liet hem vrij, en hij schold hem het geleende geld kwijt. 
[28] Toen die dienaar buiten kwam, trof hij een van zijn 
mededienaren, die hem honderd denariën* schuldig was; 
hij greep hem bij de keel en zei: “Betaal wat je me 
schuldig bent.” [29] Daarop viel zijn mededienaar voor 
hem neer en smeekte hem: “Heb geduld met mij, en ik zal 
je betalen.” [30] Dat wilde hij niet, integendeel, hij liet 
hem zelfs gevangenzetten tot hij het verschuldigde bedrag
betaald zou hebben. [31] Toen zijn mededienaren zagen 
wat er gebeurd was, waren zij buitengewoon ontstemd en 
gingen alles wat er gebeurd was aan hun heer vertellen. 
[32] Toen riep zijn heer hem bij zich en zei: “Jij slechte 
dienaar, ik heb je heel die schuld kwijtgescholden, toen je 
mij daarom smeekte. [33] Had juist jij geen medelijden 
moeten hebben met je mededienaar, zoals ik medelijden 
heb gehad met jou?” [34] En zijn heer werd zo kwaad, 

Forgive. Forgive and let go of past hurts, My 
Children, and new hurts as well. Your future has 
enough for you to overcome without bringing past 
wounds into it.

I have designed you to give forgiveness freely, but 
forgiveness is a choice. Just as you receive salvation 
by faith, so you offer forgiveness by faith as well. I 
will help you when the wound is too hard for you to 
bear, when the pain seems too much to let go.

Do not cling to sin and death, My Beloved, for I 
created you for life and love.

Matthew 6:34  Take therefore no thought for the morrow: 
for the morrow shall take thought for the things of itself. 
Sufficient unto the day is the evil thereof.

Matthew 18:21-35
21 Then came Peter to him, and said, Lord, how oft shall 
my brother sin against me, and I forgive him? till seven 
times? 22 Jesus saith unto him, I say not unto thee, Until 
seven times: but, Until seventy times seven.
23 Therefore is the kingdom of heaven likened unto a 
certain king, which would take account of his servants.
24 And when he had begun to reckon, one was brought 
unto him, which owed him ten thousand talents.
25 But forasmuch as he had not to pay, his lord 
commanded him to be sold, and his wife, and children, 
and all that he had, and payment to be made.
26 The servant therefore fell down, and worshipped him, 
saying, Lord, have patience with me, and I will pay thee 
all. 27 Then the lord of that servant was moved with 
compassion, and loosed him, and forgave him the debt.
28 But the same servant went out, and found one of his 
fellowservants, which owed him an hundred pence: and 
he laid hands on him, and took him by the throat, saying, 
Pay me that thou owest. 29 And his fellowservant fell 
down at his feet, and besought him, saying, Have patience
with me, and I will pay thee all. 30 And he would not: but 
went and cast him into prison, till he should pay the debt.
31 So when his fellowservants saw what was done, they 
were very sorry, and came and told unto their lord all that
was done. 32 Then his lord, after that he had called him, 
said unto him, O thou wicked servant, I forgave thee all 
that debt, because thou desiredst me: 33 Shouldest not 

1 Niet vergeven is zonde. Zie Mat 18:21-25



dat hij hem overleverde aan de beulen, totdat hij heel zijn 
schuld zou hebben terugbetaald. [35] Zo zal ook mijn 
hemelse Vader met jullie doen, als niet ieder van jullie 
zijn broeder van ganser harte vergeeft.’

thou also have had compassion on thy fellowservant, even
as I had pity on thee? 34 And his lord was wroth, and 
delivered him to the tormentors, till he should pay all that 
was due unto him. 35 So likewise shall my heavenly 
Father do also unto you, if ye from your hearts forgive not
every one his brother their trespasses.
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