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Als je geen haat koestert tegenover iemand en je hem of haar totaal hebt vergeven, 
gebeurt er echt een wonder bij die persoon. 
Jaren geleden kenden wij iemand uit Noord-Afrika met wie wij bijna 20 jaar lang een 
goede relatie hebben gehad. Elk jaar kwam hij op bezoek in Nederland, en gaven wij hem 
alle vrijheid en ruimte om in ons huis te wonen. De relatie is altijd uitstekend geweest. 
Negen jaar geleden gebeurde er een aantal vreemde dingen in onze relatie. Eigenlijk 
hebben Sifra en ik nooit kunnen begrijpen waarom die dingen zijn gebeurd, waarom onze 
vriend zo handelde als hij gedaan heeft. Toen we al die problemen met hem hadden, 
wilden sommige mensen tussen ons bemiddelen. Maar Sifra en ik hadden besloten dat 
het beter was dat niemand zich met onze persoonlijke relatie met hem zou bemoeien, 
omdat veel mensen niet zouden begrijpem hoe deze man ons pijn had gedaan. Sifra en ik 
hadden besloten om hem te vergeven, maar verder geen contact meer met hem te 
hebben.  
Tijdens deze probleemperiode is hij getrouwd met een Nederlandse vrouw, wier familie 
wij ook goed kenden. De vrouw woonde niet ver van ons dorp. Na hun trouwdag zijn zij 
(terug) gegaan naar Noord-Afrika. 

 
Afgelopen maand waren wij met de hele familie in een restaurant om de 65ste verjaardag van Sifra te vieren. Die 
dag gingen onze kleinkinderen in de speeltuin van het restaurant spelen. Om een oogje in het zeil te kunnen 
houden zijn wij wat dichterbij de kleinkinderen gaan zitten. Opeens zag ik de vrouw van deze man aankomen; zij 
zag mij ook en ik denk dat we allebei een beetje verbaasd waren over het feit dat we beiden hetzelfde restaurant 
hadden uitgekozen. De vrouw kwam vervolgens op me af en groette me met een vriendelijk gezicht. Nadat we 
een poosje met elkaar hadden gepraat, vertelde ze me dat haar man al enige tijd met haar familie in het restaurant 
zat. Even later kwam ook haar man naar ons toe. Hij had blijkbaar begrepen dat wij zijn vrouw niet hadden 
afgewezen, maar hadden geaccepteerd. In eerste instantie was hij duidelijk zenuwachtig, maar nadat we bijna 20 
minuten met hem gesproken hadden, begreep hij dat het goed was. Ik heb hem gevraagd dat als hij wilde dat we 
elkaar opnieuw zouden ontmoeten, hij dan zelf contact met me moest opnemen. Een paar minuten later kwam 
ook zijn schoonfamilie naar ons toe; zij waren ook blij om ons na zoveel jaren weer te ontmoeten. Eigenlijk hadden 
zij gezien dat wij hun dochter en hun schoonzoon liefdevol hadden geaccepteerd. Achteraf hoorde ik dat omdat 
hun dochter zo blij en enthousiast was toen ze ons ontdekte, haar man en haar familie haar hadden bemoedigd 
om naar de speeltuin te gaan en ons gedag te zeggen. We waren er samen van overtuigd dat God het zó had 
gepland dat wij elkaar die dag zouden ontmoeten om met elkaar te kunnen spreken. 
 
Tijdens die eerste ontmoeting hebben we niet gesproken over alle problemen die tussen ons waren voorgevallen, 
maar ik was wel nieuwsgierig naar hoe de relatie zich in de toekomst verder zou ontwikkelen. 
Na vier dagen stuurde mijn vriend mij een berichtje dat hij mij graag opnieuw wilde ontmoeten. Zo gezegd, zo 
gedaan. Na deze ontmoeting heb ik hem nog verschillende malen ontmoet. De tweede keer heb ik met hem 
gesproken over wat er negen jaar geleden is gebeurd en hem gevraagd waarom hij deed wat hij deed. Ik had hem 
inmiddels duidelijk kunnen maken dat ik hem echt vergeven had en dat ik de afgelopen negen jaar niet meer had 
nagedacht over wat er was gebeurd.  

Verzoening en vergeving 
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De laatste keer nadat ik hem had ontmoet, dacht ik dat ik hem niet meer zou zien omdat hij over een paar weken 
terug zou gaan naar zijn vaderland. Dus nam ik afscheid van hem. Op dezelfde dag nog heb ik hem ’s middag een 
kort berichtje gestuurd. Hierin heb ik hem bedankt dat hij ervoor openstond om te luisteren naar mijn verhaal 
waarin ik hem verteld had hoeveel pijn deze geschiedenis mij had gedaan Daarnaast heb ik hem bemoedigd dat 
God van hem en zijn familie houdt. Als reactie ontving ik van hem alleen een emoticon met ‘dankjewel’.  
 
Maar na twee dagen ontving ik ’s ochtends vroeg een berichtje van hem: hij wilde graag direct met me praten, 
voordat hij op reis zou gaan. Dezelfde ochtend heb ik hem opnieuw ontmoet, maar deze keer was het anders dan 
alle andere dagen. Ik zal deze dag nooit vergeten: na anderhalf uur op kantoor met elkaar over allerlei ditjes en 
datjes te hebben gesproken, zag ik op de klok dat het 13.00 uur was, dus nodigde ik hem uit om iets te gaan eten 
in een restaurant. Maar de spanning werd nu echt voelbaar. Mijn vriend wilde niet naar een restaurant gaan, maar 
hij wilde mij per se iets vertellen. 
Hij zei tegen me: “Mochtar, ik wilde vandaag met jou spreken over wat echt in mijn hart is.” Vervolgens begon hij 
te huilen zonder dat hij ook maar iets gezegd had. Ik had hem nog nooit zo verdrietig gezien. Hij vertelde me dat 
al meer dan vijf jaar zo’n moeilijk tijd had gehad; alles wat hij graag wilde doen lukte hem niet , En alles wat hij 
had: zijn werk, zijn huis ,zijn vrienden en zijn relatie met christenen had hij verloren.  
Hij legde vervolgens uit dat hij al die jaren bang was geweest om Sifra en mij te ontmoeten, maar toen wij samen 
in het restaurant waren, kon hij het niet geloven dat wij en onze hele familie zo vriendelijk waren geweest om 
hem gewoon te accepteren, zonder hem te veroordelen. Hij vertelde me dat hij sinds die eerste ontmoeting niet 
goed kon slapen, hij moest continu nadenken over onze relatie.  
Op die dag heeft hij zijn schuld beleden voor wat hij gedurende een aantal jaren aan fouten heeft gemaakt. Ik heb 
nog nooit in mijn leven meegemaakt dat iemand onder tranen zijn schuld aan mij heeft beleden. Ik ben er heel 
erg blij mee dat mijn relatie met hem nu kan herstellen. Maar ik heb hem toch opnieuw duidelijk gemaakt dat 
Sifra en ik hem totaal hadden vergeven. Aan het eind van het gesprek heb ik hem gezegend en hem gezalfd met 
de woorden dat God hem opnieuw zal zegenen en overvloed zal geven, zowel materieel als geestelijk, en dat zijn 
relatie met God zal herstellen en hechter zal worden. 
 
Waarom moest ik dit verhaal vertellen? 
Twee jaar geleden besloot ik om voor hem te gaan bidden. Waarom, dat weet ik het niet, alleen God legde het op 
mijn hart om elke ochtend voor hem te bidden.  
Mijn hart is er altijd op gericht om mensen met elkaar te verzoenen, maar in deze relatie zijn Sifra en ik persoonlijk 
betrokken. Deze man was een goede vriend geweest voor Sifra en mij, maar we hadden hem negen jaar niet meer 
gezien. In die negen jaar ben ik verschillende keren naar Noord-Afrika geweest, maar ik was hem nooit meer 
tegengekomen. Af en toe berichtten mensen in Noord-Afrika me over hem, maar ik heb hem zelf nooit meer 
ontmoet. Ik had alleen medelijden voor hem en ik kon niet begrijpen waarom hij had gedaan wat hij had gedaan! 
ik ben altijd blijven hopen hem een keer weer te tegen te komen, maar de tijd was duidelijk nog niet rijp, tot die 
dag waarop God hem naar ons toe heeft gebracht. 
Aarzel nooit om voor je familie, je vrienden, je vijanden te bidden. God zal bemiddelen om de relatie te herstellen. 
Het is kostbaar om je familie en vrienden opnieuw te kunnen ontmoeten. Jesjoea leeft, zijn Heilige Geest is altijd 
aanwezig. De liefde van God is niet veranderd, Zijn verlossing en Zijn genade zijn voor altijd en eeuwig. 
 
Hier een paar verzen uit de Bijbel die mij persoonlijk hebben geholpen om voor mijn vriend te bidden: 
Exodus 23:4,5. “Wanneer gij een verdwaald rund of ezel van uw vijand aantreft, zult gij ze hem zeker 
terugbrengen. Wanneer gij de ezel van uw vijand onder zijn last ziet bezwijken, zult gij dit niet onverschillig aan 
hem overlaten. Gij zult hem zeker helpen met afladen.” 
Spreuken 19:11 “Des mensen verstand maakt hem lankmoedig, het is zijn eer een overtreding voorbij te zien.” 
Spreuken 24:17 en 29 “Als uw vijand valt, verheug u dan niet; als hij struikelt, jubele uw hart niet, Zeg niet: Zoals 
hij mij deed, zo zal ik hem doen; Ik vergeld de man naar zijn doen.” 
Lucas 17:3,4 “Ziet toe op uzelf! Indien uw broeder zondigt, bestraf hem, en indien hij berouw heeft, vergeef hem. 
En zelfs indien hij zevenmaal per dag tegen u zondigt en zevenmaal tot u terugkomt en zegt: Ik heb berouw, zult 
gij het hem vergeven.” 
 
Mochtar Essid 


