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Ezra 9:7 Van de dagen onzer vaderen af zijn wij in grote schuld tot op dezen 
dag; en wij zijn om onze ongerechtigheden overgegeven, wij, onze 
koningen en onze priesters, in de hand van de koningen der landen, in 
zwaard, in gevangenis, en in roof, en in schaamte des aangezichts, gelijk 
het is te dezen dage.

Ezra 9:13 En na alles, wat over ons gekomen is, om onze boze werken, en om
onze grote schuld, omdat Gij, o onze God! belet hebt, dat wij niet te onder 
zijn vanwege onze ongerechtigheid, en hebt ons een ontkoming gegeven, 
als deze is;

Nehemia 9:2 En het zaad Israels scheidde zich af van alle vreemden. En zij 
stonden, en deden belijdenis van hun zonden en hunner vaderen 
ongerechtigheden.

Psalmen 24:3,4 Wie zal klimmen op den berg des HEEREN, en wie zal staan in
de plaats Zijner heiligheid? 4 Die rein van handen, en zuiver van hart is, 
die zijn ziel niet opheft tot ijdelheid, en die niet bedriegelijk zweert;

Jesaja 59:2 Maar uw ongerechtigheden maken een scheiding tussen ulieden 
en tussen uw God, en uw zonden verbergen het aangezicht van ulieden, 
dat Hij niet hoort.

Jesaja 64:6 Doch wij allen zijn als een onreine, en al onze gerechtigheden 
zijn als een wegwerpelijk kleed; en wij allen vallen af als een blad, en onze
misdaden voeren ons henen weg als een wind.

Jeremia 5:25 Uw ongerechtigheden wenden die dingen af, en uw zonden 
weren dat goede van ulieden.

Hosea 13:8 Ik ontmoette hen als een beer, die van jongen beroofd is, en 
scheurde het slot huns harten; en Ik verslond ze aldaar als een oude 
leeuw; het wild gedierte des velds verscheurde hen.

Daniël 9:8,9 O Heere! bij ons is de beschaamdheid der aangezichten, bij onze 
koningen, bij onze vorsten, en bij onze vaders, omdat wij tegen U 
gezondigd hebben. 9 Bij den Heere, onzen God, zijn de barmhartigheden en
vergevingen, alhoewel wij tegen Hem gerebelleerd hebben.

Markus 9:24 En terstond de vader des kinds, roepende met tranen, zeide: Ik 
geloof, Heere! kom mijn ongelovigheid te hulp.

Lukas 11:2 En Hij zeide tot hen: Wanneer gij bidt, zo zegt: Onze Vader, Die in 
de hemelen zijt! Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil 
geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde. (Mattheüs 6:10)

Johannes 14:6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het 



Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.
Johannes 17:15 Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij 

hen bewaart van den boze.
Romeinen 6:12-14 Dat dan de zonde niet heerse in uw sterfelijk lichaam, om 

haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelven lichaams. 13 En 
stelt uwe leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid; maar 
stelt uzelven Gode, als uit de doden levende geworden zijnde, en stelt uw 
leden Gode tot wapenen der gerechtigheid. 14 Want de zonde zal over u 
niet heersen; want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.

Hebreeën 9:28 Alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde, om veler zonden 
weg te nemen, zal ten anderen male zonder zonde gezien worden van 
degenen, die Hem verwachten tot zaligheid.

Jakobus 4:8 Naakt tot God, en Hij zal tot u naken. Reinigt de handen, gij 
zondaars, en zuivert de harten, gij dubbelhartigen!

1 Johannes 1:9 Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en 
rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle 
ongerechtigheid.

Vergeving   Schrift   - Forgiveness Scriptures

Mattheüs 6:12-15 En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven 
onzen schuldenaren. 13 En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van
den boze. Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in 
der eeuwigheid, amen. 14 Want indien gij den mensen hun misdaden 
vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven. 15 Maar indien gij den 
mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden 
niet vergeven.

Mattheüs 18:21,22 Toen kwam Petrus tot Hem, en zeide: Heere! hoe 
menigmaal zal mijn broeder tegen mij zondigen, en ik hem vergeven! Tot 
zevenmaal? 22 Jezus zeide tot hem: Ik zeg u, niet tot zevenmaal, maar tot 
zeventigmaal zeven maal.

Mattheüs 18:35 Alzo zal ook Mijn hemelse Vader u doen, indien gij niet van 
harte vergeeft een iegelijk zijn broeder zijn misdaden.

Markus 11:25,26 En wanneer gij staat om te bidden, vergeeft, indien gij iets 
hebt tegen iemand; opdat ook uw Vader, Die in de hemelen is, ulieden uw 
misdaden vergeve. 26 Maar indien gij niet vergeeft, zo zal uw Vader, Die in
de hemelen is, ook uw misdaden niet vergeven.

Lukas 6:37 En oordeelt niet, en gij zult niet geoordeeld worden; verdoemt 



niet, en gij zult niet verdoemd worden; laat los, en gij zult losgelaten 
worden.

Lukas 11:4 En vergeef ons onze zonden; want ook wij vergeven aan een 
iegelijk, die ons schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons
van den boze.

Lukas 17:3,4 Wacht uzelven. En indien uw broeder tegen u zondigt, zo bestraf
hem; en indien het hem leed is, zo vergeef het hem. 4 En indien hij 
zevenmaal daags tegen u zondigt, en zevenmaal daags tot u wederkeert, 
zeggende: Het is mij leed; zo zult gij het hem vergeven.

Lukas 23:34 En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun; want zij weten niet, wat 
zij doen. En verdelende Zijn klederen, wierpen zij het lot.

Handelingen 8:22 Bekeer u dan van deze uw boosheid, en bid God, of 
misschien u deze overlegging uws harten vergeven wierd.

Romeinen 4:7 Zeggende: Zalig zijn zij, welker ongerechtigheden vergeven 
zijn, en welker zonden bedekt zijn;

Efeziërs 1:7 In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de 
vergeving der misdaden, naar den rijkdom Zijner genade,

Efeziërs 4:32 Maar zijt jegens elkander goedertieren, barmhartig, vergevende 
elkander, gelijkerwijs ook God in Christus ulieden vergeven heeft.

Colossenzen 1:14 In Denwelken wij de verlossing hebben door Zijn bloed, 
namelijk de vergeving der zonden;

Colossenzen 2:13-15 En Hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden, en in 
de voorhuid uws vleses, mede levend gemaakt met Hem, al uw misdaden u
vergevende; 14 Uitgewist hebbende het handschrift, dat tegen ons was, in 
inzettingen bestaande, hetwelk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was, en 
heeft datzelve uit het midden weggenomen, hetzelve aan het kruis 
genageld hebbende; 15 En de overheden en de machten uitgetogen 
hebbende, heeft Hij die in het openbaar tentoongesteld, en heeft door 
hetzelve over hen getriomfeerd.

1 Johannes 1:9 Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en 
rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle 
ongerechtigheid.

1 Johannes 2:12 Ik schrijf u, kinderkens, want de zonden zijn u vergeven om 
Zijns Naams wil.
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