
 

 

 

Van de kerkenraad, deel 2-2021.  

 

Beste gemeenteleden en vrienden van De Fontein, 

Mijn oog viel gisteren op een artikel op pagina 5 in het Friesch Dagblad .  

Onder het kopje KWIJTSCHELDING staat vervolgens, “Overheid schrapt schulden slachtoffers 

toeslagenaffaire.”  

“Den Haag: Alle schulden die gedupeerde ouders uit de toeslagenaffaire hebben bij 

overheidsinstanties zoals de Belastingdienst en bij Toeslagen, worden kwijtgescholden …”    

En zo gaat het nog even door. Toch zitten er nog vele addertjes onder het gras als je door gaat lezen. 

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar een nare bijsmaak blijft bij mij aanwezig. Kwijtschelding waar de 

gedupeerden - zo komt het op mij over - mogelijk maar beperkt mee worden geholpen.  

Onwillekeurig moest ik denken aan de ultieme kwijtschelding die wij in de Bijbel terug kunnen 

vinden. Wij komen het woord kwijtschelden of kwijtschelding maar een paar keer tegen in het OT en 

NT. Al in het Oude Testament werden er aan het volk van God richtlijnen gegeven inzake 

kwijtschelding en hoe men hiermee om moest gaan. Opvallend is dat meteen in het begin van 

Deuteronomium 15 God belooft het volk te zegenen als zij zich hieraan houden. De geschiedenis van 

het volk Israël leert ons echter dat dit heel anders zou gaan lopen.  

In het Nieuwe Testament komen wij het vervolgens tegen in de brief van Paulus aan de Kolossenzen. 

In hoofdstuk 2 vers 13 ( NBG ) staat: “U was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat, 

maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen hij ons al onze zonden kwijtschold.” 

Dus niet een aantal van onze zonden, nee: alle zonden! Vers 14-15: “Hij heeft het document met 

voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te 

nagelen. Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten, Hij heeft hen openlijk te schande 

gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd.” 

Met de actie van de regering van ons land is het vertrouwen nog lang niet terug bij de gedupeerden, 

en wat staat hen verder nog te wachten, is de huidige gedachtegang die alom wordt gehoord. En 

daar kan ik mij echt wel wat bij voorstellen.  

Maar hoe reageren wij op de kwijtschelding die door God via Christus ons is gegeven, zijn wij nog 

bang voor een “addertje onder het gras” of mogen wij in vrijheid leven vanuit het verlossend werk 

van onze Heer?  Ik wens u vanuit mijn hart die vrijheid in Christus toe, met Hem zijn wij uit de dood 

opgewekt! Laten wij ons dan op Hem richten , en vertrouwen dat onze schuld door Hem is uitgewist! 

Ik wens u veel sterkte toe in de komende tijd, met of zonder avondklok. Onze toegang tot de Heer 

wordt hierdoor nooit of te nimmer belemmerd.  

Mocht u behoefte hebben om te reageren op dit schrijven , of wilt u eens met mij een gesprek 

hebben dan kan dat natuurlijk. Stuur mij dan een mailtje voorzitter@defontein058.nl, bellen kan ook: 

058 - 2667750. 

 

Met een hartelijke groet, Willem Dijkstra  
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