
Schuldbelijdenis

Het jaarthema is, hopelijk weten jullie dat ondertussen toch al: Bouwen onder Gods leiding. 
We willen een gemeente zijn die zich onder Gods leiding stelt. Dat thema werken we vooral 
uit a.h.v. het boek Nehemia. Vandaag een onderwerp dat in Nehemia aan bod komt, maar 
waar in onze gemeenten niet zo vaak over gesproken wordt: Schuldbelijdenis, ofwel het 
uitspreken van zonde.

We vinden een prachtig voorbeeld hiervan in Nehemia 9. Even kort een kleine schets van de 
situatie. In de tijd van Nehemia probeerden de Israëlieten terug een bestaan op te bouwen. 
Israël was zo’n 150 jaar eerder helemaal verwoest. Er was ondertussen een nieuwe tempel 
gebouwd, maar de muren van Jeruzalem lagen nog in puin. In de hoofdstukken hiervoor zien 
we hoe Nehemia met de bevolking van Jeruzalem aan het werk gaat om de muur te 
herbouwen. Het lukt hen, onder tegenstand, met hun wapens bij hen en met veel gebed. 
Daarna viert het volk het Loofhuttenfeest en een paar weken later speelt het verhaal zich af 
waar we nu stukken uit gaan lezen.

PP1
Lezen: Nehemia 9:1-3, 5b-21, 29-38

Er zijn een paar punten waar ik iets over wil zeggen:
1) Zonde
2) Schuldbelijdenis
3) Opwekking

1) Zonde: wat is zonde?
PP2

Als we het hebben over schuldbelijdenis, het toegeven dat je zonde gedaan hebt, is het goed te 
weten wat zonde eigenlijk is. Ik wil dat doen a.h.v. twee Bijbelverzen.

We lezen eerst Richteren 10:10 – het volk zegt tegen God dat ze gezondigd hebben. In het 
Hebreeuws staat er voor ‘gezondigd’ het woord ‘chata’. 
We lezen nu Richteren 20:16 – de mannen van de stam Benjamin kunnen gooien, zonder te 
missen. In het Hebreeuws staat er voor ‘missen’ het woord ‘chata’.

We zien hier waar de oorsprong van het woord ‘zonde’ vandaan komt: ‘het doel missen’. Je 
zou iets moeten doen of ergens moeten geraken, maar dat mislukt. God geeft aan hoe je leven 
zou moeten zijn, maar jij maakt er iets anders van. God heeft gezegd dat je iets niet mag doen, 
Hij laat zien wat buiten het doel ligt, maar jij doet dat toch, dus je mist het doel. 

PP3+4
Het kan helpen om dit voor te stellen als een goal bij voetbal. Weet u nog? De finale van het 
wereldkampioenschap – Spanje, Nederland. Arjen Robben krijgt een paar grote kansen. Dit is 
er één van. Normaalgezien knalt hij zo’n kans in doel. Maar… hij mist – met hulp van de 
keeper weliswaar. Grote teleurstelling – Robben miste het doel. 
God geeft aan dat we in het doel moeten trappen, maar als we zondigen, is het eigenlijk alsof 
we ernaast trappen. We missen het doel. 



Ik wil u ook nog vertellen dat de Bijbel zeer duidelijk is over naast de goal trappen of m.a.w. 
over het gevolg van zonde. In Romeinen 6 schrijft Paulus dat het loon van de zonde, ofwel het 
gevolg van de zonde, de dood is. Vóór u begint te wanhopen, moet ik u vertellen dat dat niet 
het einde van de preek is! Het einde van deze preek is niet wanhoop, maar hoop!

2) Schuldbelijdenis
PP5

Na dit eerste punt ‘wat is zonde’, kunnen we overgaan naar de kern van deze preek: 
schuldbelijdenis. Een paar weken geleden heeft Wouter daar zijn dienst min of meer rond 
gedaan, maar voor de rest is dit een onderwerp dat weinig besproken wordt. 

We zien in Nehemia 9 dat de Israëlieten uitspreken hoe groot God is – v.5b-6. Dat is goed! 
Wij moeten beseffen met wat voor een God wij te maken hebben. Toch mag het daar niet bij 
blijven. Dat wordt duidelijk in de loop van hoofdstuk 9. 
Herlezen: Neh.9:16-17a, 29-30
Ondanks het feit dat God zo groot is en dat Hij bijzonder veel voor de Israëlieten gedaan 
heeft, hebben ze zwaar gezondigd tegen Hem. Ze hebben zeer vaak naast de goal getrapt, zo 
vaak dat hun land verwoest werd. Die dingen moeten verteld worden aan God. Nehemia en de 
Israëlieten doen dat. 

Het zou iets te gemakkelijk zijn om te zeggen dat we de fouten van onze voorvaderen moeten 
vertellen aan God, maar onze eigen fouten niet.
Lezen: 1 Joh.1:9
‘Indien wij onze zonden belijden…’ ofwel ‘Indien wij aan God vertellen dat we naast de goal 
getrapt hebben’. Wij moeten eerlijk aan God vertellen wanneer wij gezondigd hebben. Weet 
God anders niet dat wij iets fout gedaan hebben? Jawel, maar Hij wil dat wij dat eerlijk 
komen vertellen. Als onze kinderen iets verkeerd doen, dan hebben wij ook graag dat zij 
eerlijk komen vertellen wat er is misgegaan. Zo is dat ook met God en ons. 

Zoals de mensen in de tijd van Nehemia nadachten over de zonden die begaan waren, moeten 
wij ons ook de vraag stellen welke zonden wij doen. De afgelopen week heb ik mijzelf vaak 
met deze vraag geconfronteerd en ik heb wel wat naast de goal getrapt. Beste mensen, wij 
trappen allemaal nogal eens naast het doel. Ik wil u vanochtend aanmoedigen om eens naar de 
herhalingen te kijken van wat u de afgelopen tijd gedaan hebt en uzelf te confronteren met de 
missers. Dat kunnen zonden zijn die eenmalig zijn voorgekomen, maar ook zonden die 
telkens terugkomen. Misschien is het zelfs zo dat u constant het doel mist, omdat u weet dat 
God iets van u vraagt, maar dat u dat niet wíl doen. Hebt u die missers verteld aan God? 

Dat is één vorm van schuld belijden – vertellen tegen God. De Bijbel laat ons nog iets zien. 
Lezen Matt.5:22-24
Ik wil hier ook sterk nadruk op leggen. Ik heb deze verzen in een vorige preek ook 
aangehaald. Wij moeten het met elkaar in orde maken. We moeten een broer of zus die we 
verkeerd behandeld hebben en die ons daardoor iets verwijt, onze zonde belijden en het terug 
in orde maken. Dat is niet gemakkelijk, he, toegeven tegenover iemand anders dat we naast de 
goal getrapt hebben.  

Waarom moeten we het in orde maken met onze broer of zus? Ik las het volgende in een 
commentaar:



Het is niet mogelijk een goede relatie met de Heer te hebben, als we ons niet met onze 
naaste verzoenen. (HERHALEN!!!)

Wij MOETEN onszelf onderzoeken. Is er iemand boos op mij, omdat ik een zonde gedaan 
hebt? Weet u van een fout die u gemaakt hebt, waardoor iemand in deze gemeente het 
moeilijk heeft met u? In zo’n geval is het uw plicht – moet u – dit in orde maken. Om twee 
redenen: Voor uzelf, want uw relatie met God zal heel stroef gaan lopen. Voor de gemeente, 
want de gemeente is een lichaam en als leden van dat lichaam niet samen kunnen werken, 
loopt het lichaam mank. 

Het gebeurt wel eens dat je iets verkeerd gedaan hebt, maar daar niet bewust van bent. Stel je 
voor dat ik zoiets gedaan heb. Dan leef ik in de veronderstelling dat alles in orde is met die 
persoon, maar dat is niet zo. Het is gezond dat in zo’n geval die persoon naar mij komt en mij 
op een liefdevolle manier duidelijk maakt dat ik verkeerd gehandeld heb. 

Het gebeurt wel eens dat je niets verkeerd gedaan hebt, maar dat iemand toch boos wordt op 
u. Ik weet dat dit, ook in deze gemeente, wel eens gebeurt. Soms komt dat door 
communicatiestoornissen. Soms door een verkeerd verwachtingspatroon – iemand vindt bv 
dat ik iets moet doen, terwijl ik dat zelf anders zie. Ook in zo’n geval is het goed om elkaar 
eerlijk en open tegemoet te komen. 

De oproep die ik hier duidelijk wil doen, is: Wees open naar elkaar toe. Durf dingen te zeggen 
tegen iemand i.p.v. achter iemands rug vanalles te vertellen. Laat alle roddel dus achterwege. 
We moeten zonden durven aankaarten. 

Ik heb daarnet gezegd dat het gevolg van de zonde, van het missen van Gods doel met ons, de 
dood tot gevolg heeft. Ik heb ook gezegd dat iedereen wel eens de bal naast het doel trapt, 
zondigt. Toch is er hoop!!
Lezen: Neh.9:17b; 1 Joh.1:9
Wat een beschrijving van onze God: een God van vergeving, genadig en barmhartig, 
lankmoedig (geduldig) en groot van goedertierenheid (trouw – geuit in daden). De zonde 
heeft de dood tot gevolg, maar onze God wil ons vergeven. Wij moeten onze zonden belijden 
– in de eerste plaats naar God toe, maar ook naar onze medemens. En vragen om vergeving. 
God wil ons vergeven en heeft daar ook de mogelijkheid voor gegeven: Zijn Zoon, Jezus, 
heeft de straf voor mijn zonden – de dood – op zich genomen en is gestorven. Hij had niets 
verkeerd gedaan. Als ik dat geloof, kan God mij vergeving schenken. 

Beste mensen, wij mogen deze beschrijving van God NOOIT vergeten. Er is terugkeer naar 
God mogelijk. Hoe hoog de stapel zonden ook is, Hij is genadig. Het DOEL van 
schuldbelijdenis is niet dat God je nog beter kan veroordelen, nee, het doel is het herstel van 
de relatie tussen Hem en jou. Verlang je daarnaar? Naar herstel tussen jou en je Vader? Ik 
hoop van wel. 

Ik wil voor we naar het laatste punt gaan nog wel zeggen dat voor mensen die geen vergeving 
van zonden gevraagd hebben, het gevolg van de zonde blijft staan: de dood. God is genadig, 
maar Hij is ook rechtvaardig. Als iemand bij Hem komt met een berg zonden, dan moet Hij 
oordelen.

3) Opwekking     
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Ik heb nog een laatste, korter punt. Opwekking en groei. Er wordt wel eens in deze gemeente 
gebeden voor een opwekking. We zijn op zoek naar een ander gebouw, omdat we verlangen 
naar groei en in dit gebouw kunnen we nog maar weinig groeien. Met dat verlangen is niets 
mis. Het is goed om te verlangen naar een geestelijke opwekking en naar groei. 
Lezen: Hebreeën 12:1
Leg alle zonde af – dit gaat in de eerste plaats over het zondigen zelf; zonde staat ons in de 
weg. Het zorgt ervoor dat de relatie met God en met elkaar vertroebelt. Ook niet beleden 
zonden staan ons in de weg en houden ons ervan af om een open relatie met God en met 
elkaar te hebben. Beste mensen, als wij opwekking en groei wensen in deze gemeente, dan 
denk ik dat een voorwaarde is dat wij komaf maken met alle zonden, alle fouten uit het 
verleden. We moeten, in een vrije vertaling van Matteüs 5, vóór we in de kerk samen gaan 
bidden, God loven en avondmaal vieren, zonden belijden aan elkaar. Dat is misschien wel 
eens pijnlijk, maar op lange termijn gezond en nodig. We moeten daarbij ook leren dat als 
zonden beleden zijn, dat we dan ook moeten vergeven. Ook dat is een opdracht van Jezus – 
7x70 maal. Het is niet goed of gezond om terug te blijven komen op fouten uit het verleden, 
terwijl deze al lang uitgepraat zijn.

Slot
Zonde kunnen we vergelijken met het missen van het doel dat God heeft gesteld. We trappen 
de bal naast de goal. Het is nodig dat we zonden belijden, dat we vertellen tegen God waarin 
we fout geweest zijn. Niet alleen tegen God, maar ook tegen mensen waartegen we gezondigd 
hebben. Dit is nodig om onze relatie met God en met andere mensen terug in orde te maken. 
Als we zonde laten bestaan, wordt onze relatie met God ernstig verstoord. Ook in de 
gemeente zullen dingen dan slecht gaan. Wij moeten onszelf onderzoeken op zonde en 
belijden als dat nodig is. Dat is een voorwaarde om als gemeente te kunnen groeien. We 
moeten geestelijk gezond zijn. 

Mijn vraag aan ons, mijzelf incluis: Is er onbeleden zonde in ons leven? Proberen wij verder 
te leven, terwijl onze relatie met God door zonde verstoord is? Gaan wij naar een gemeente, 
waar mensen zitten waartegen we eigenlijk nog zonde moeten belijden? Indien dat zo is, 
moeten wij onszelf de vraag stellen: Willen we dat zo houden? Of verlangen we naar een 
gezonde relatie met God en met elkaar? Als we naar gezonde relaties verlangen, dan moeten 
we zonde belijden. Als we niet naar gezonde relaties verlangen, dan is er iets ernstig mis in 
uw geestelijk leven. 

Vergeet NOOIT: Lezen Neh.9:17b en 1 Joh.1:9

Amen.


