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…en mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en
bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen.
-

2 Kronieken 7:14

Ontzondig mij met hysop, dan ben ik rein, was mij, dan ben ik witter dan sneeuw;
-

Psalmen 51:9

Ongerechtigheden hadden de overhand over mij; onze overtredingen – Gij verzoent ze.
-

Psalmen 65:4

Gij hebt de ongerechtigheid van uw volk vergeven, al hun zonden bedekt.
-

Psalmen 85:3

Want Gij, o Here, zijt goed en gaarne vergevend, rijk in goedertierenheid voor allen die U aanroepen.
-

Psalmen 86:5

Komt toch en laat ons tezamen richten, zegt de Here; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als
sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol.
-

Jesaja 1:18

Ik, Ik ben het, die uw overtredingen uitdelg om Mijnentwil en Ik gedenk uw zonden niet.
-

Jesaja 43:25

De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekere zich tot de Here, dan zal Hij
Zich over hem ontfermen – en tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig.
-

Jesaja 55:7

Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen;
-

Matteüs 5:44
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Vergiffenis
(21) Toen kwam Petrus bij Hem en zeide: Here, hoeveel maal zal mijn broeder tegen mij zondigen en moet ik hem
vergeven? 22Tot zevenmaal toe? Jezus zeide tot hem: Ik zeg u, niet tot zevenmaal toe, maar tot zeventig maal
zevenmaal.
(23) Daarom is het Koninkrijk der hemelen te vergelijken met een koning, die afrekening wilde houden met zijn
slaven.
(24) Toen hij begon te rekenen, werd een voor hem geleid, die tienduizend talenten schuldig was.
25Omdat hij niet bij machte was te betalen, beval zijn heer hem te verkopen, met zijn vrouw en kinderen en al wat
hij bezat, opdat er betaald kon worden.
(26) De slaaf wierp zich neder als smekeling en zeide: Heb geduld met mij en ik zal u alles betalen.
(27) De heer van die slaaf kreeg medelijden met hem en hij liet hem vrij en schold hem de schuld kwijt.
(28) Toen die slaaf wegging, trof hij een zijner medeslaven aan, die hem honderd schellingen schuldig was, en hij
greep hem bij de keel en zeide: Betaal wat gij schuldig zijt.
(29) De medeslaaf nu wierp zich voor hem neder en bad hem dringend, zeggende: Heb geduld met mij en ik zal u
betalen.
(30) Doch hij wilde niet, maar ging heen en zette hem gevangen, totdat hij het verschuldigde zou betaald hebben.
(31) Toen nu zijn medeslaven zagen, wat er gebeurd was, werden zij zeer verdrietig en gingen hun heer al wat er
gebeurd was, mededelen.
(32) Toen ontbood zijn heer hem en zeide tot hem: Slechte slaaf, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, daar gij
het mij dringend hadt gevraagd.
(33) Hadt ook gij geen medelijden moeten hebben met uw medeslaaf, zoals ook ik medelijden had met u? 34En
zijn meester werd toornig en gaf hem in handen van de folteraars, totdat hij hem al het verschuldigde zou betaald
hebben.
(35) Alzo zal ook mijn hemelse Vader u doen, indien gij niet, een ieder zijn broeder, van harte vergeeft.
- Matteüs 18: 21-35
En wanneer gij staat te bidden, vergeeft wat gij tegen iemand mocht hebben, opdat ook uw Vader in de hemelen
uw overtredingen vergeve.
-

Marcus 11:25

Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving
geschonken heeft.
-

Efeziërs 4:32

Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen
van alle ongerechtigheid.
-

1 Johannes 1:9

en Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld.
-

1 Johannes 2:1
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