
  
 

 
Spreuken 16:32 

 
Een lankmoedig mens overtreft een held, wie zijn geest beheerst, hem 

die een stad inneemt.  
 
Sorry zeggen en vergeving vragen zijn nu niet direct zaken die ons  
gemakkelijk afgaan. Zelfs niet als je heel goed weet dat wat je gezegd of 
gedaan hebt iemand diep heeft gekwetst. Laten we eerlijk zijn de meeste 
mensen hebben het daar ontzettend moeilijk mee. Iedereen maakt fouten, per 
ongeluk én… expres, maar dat zo maar spontaan en eerlijk erkennen… ho 
maar! Je hebt dan het gevoel van wat we wel noemen een ‘afgaan’. Maar weinig 
beseffen we, dat we in feite al het meest zijn ‘afgegaan’ toen we de fout 
begingen.  
 
Is hier het uit dit Spreukenvers afgeleide gezegde niet van toepassing? U kent 
het vast wel: Wie zichzelf overwint, is sterker dan die een stad inneemt. ’t Is al 
een heel oud gezegde en er is niet veel fantasie voor nodig om je een 
voorstelling te maken van de moeilijkheid een ommuurde, versterkte stad in te 
nemen. Er is het reële risico dat er vanaf de hoge muren op je wordt geschoten. 
In oude tijden deinsde men er zelfs niet voor terug om, als je te dicht bij de 
muren kwam hete pek naar beneden te gooien. Ben je bang voor een te 
verwachten - misschien wel logische - reactie van de andere partij? Welnu, je 
heet sterker wanneer je jezelf overwint dan iemand die een dergelijke stad weet 
in te nemen! Je heet sterker als je jezelf verliest en ruiterlijk je fout(en) erkent, 
vergeving vraagt. 
 
In het geloof speelt vergeving vragen en vergeven een heel cruciale rol. Komt 
dat niet duidelijk tot uiting in Psalm 32? Daar belijdt David voor God zijn 
fouten, maar… wel pas nadat hij daar pijnlijk op was gewezen. Kent u, jij de 
geschiedenis van David en Batseba? De geschiedenis staat opgetekend in 2 
Samuël 11:1-12:25. Na de begane fout werd het stil tussen God en David. David 
die in de Bijbel een vriend van God heet, voelde de vriendschap bekoelen. Hij 
omschrijft dit als het wijken van Gods Geest van hem. Hij voelde het drukken. 
Na een periode van schijnvroomheid waar God middels de profeet Nathan 
uiteindelijk doorheen prikte, breekt hij en biecht alles eerlijk op. In vers 5 zegt 
hij mijn zonde maakte ik u bekend. Letterlijk zegt de tekst dat hij zijn zonde 
voor God etaleerde. 
 
Pijnlijk, je zelf overwinnen! Het lijkt verlies – ‘afgaan’, maar het is winst! David 
zet niet voor niets boven deze psalm: leerdicht. Wat David hier aangeeft aan 
iedere lezer van deze psalm is een levensles. Het is praktijkervaring. Ieder die 
zijn advies ooit opvolgde, heeft weet van de onherroepelijke zegen die er ligt in 
het belijden van schuld. Hij spreekt in vers 7 over jubelzangen van bevrijding 
die hem omringen, jubelzangen komend van God. Durf ik te zeggen tegen de 
naaste én voor God: dat was fout van me, vergeef me. Gegarandeerd ervaren 
we dan hoe, maar vooral wie God is! Zelfoverwinning, een weg waard om te 
gaan! 
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