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Preektekst
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Schuld belijden

‘Word je daar vrolijk van?’ Je zou zeggen
van niet, maar Psalm 32 zegt van wel.
Er zit een beweging in deze Psalm: van
vernedering (vers 3-5) naar verheuging
(vers 7, 11). Als we liever niet spreken
over zonde en schuld, komen we uit
bij een struisvogel-spiritualiteit. Dan
weet je niet meer werkelijk wat het
betekent om genade te ervaren.
Psalm 32 is een leerdicht. God zelf
geeft onderwijs. Hij zegt: ‘Wees geen
ezel (vers 9), wees een bidder (vers 6).’
De Psalm zet in met twee zalig-
sprekingen: de leer van Psalm 32
begint op dezelfde manier als de leer
in de Bergrede van Jezus: ‘Zalig de
armen van geest!’ Heel persoonlijk is
David in vers 3-5: hij gaat kapot aan
zijn onbeleden zonden. Vers 6-7 
vormen een oproep: ‘Mensen, wie u
ook bent, als u worstelt met zonden 
in uw leven, verzwijg ze dan niet,
maar belijd ze in gebed.’ 
Vers 8-9 onderstrepen het onderwijs-
karakter van de Psalm: hier valt echt
wat te leren want God deelt zijn wijs-
heid met ons. De Psalm eindigt op ver-
hoogde en verheugde toon (vers 10-11).

Vluchtwegen

David zei: ‘ik wil mijn overtredingen
belijden.’ Vaak kiezen we voor andere
manieren van omgang met onze zon-
den. Vijf vluchtwegen:
1. We ontkennen onze zonde.
2. We geven een ander de schuld.
3. We verontschuldigen ons.
4. We gaan oppervlakkig om met

onze schuld.
5. We verdringen onze schuld.

David zat vast in die laatste vluchtweg.
Maar werd hij er vrolijk van? Nee: hij
was er ziek van. Er is maar een werke-
lijk uitweg: je zonden belijden voor
God. Dat is Gods wijsheid. En die wijs-
heid heeft een Naam: Christus. Jezus is
de enige werkelijke Uitweg voor onze
zonde en schuld. 

Verootmoediging

Jezus zelf schildert ons al vertellend
een beeld voor ogen van een werkelijk
ootmoedig mens. De tegenhanger van
de Farizeër, die huichelende heilige.
De tollenaar ‘stond van verre’: ergens
achteraf, alleen met God. Hij ‘wilde
zelfs zijn ogen niet opheffen naar de
hemel’: neergeslagen ogen, terneerge-
bogen hoofd, vol schaamte. Hij ‘sloeg
zich op de borst’: niet voor z’n hoofd,
want dan zit je een voet te hoog;
schuldbesef heeft met je hart te
maken. En hij zei: ‘o God, wees mij,
zondaar, genadig’: niet concreet, wel
heel diep. Voor zulke mensen is Jezus
gekomen: niet voor huichelende heili-
gen, maar voor zieke zondaars.

Doorpraten

Wat zegt deze uitspraak u: ‘Jezus is de
bron van onze ootmoed’?

Hoe kunnen we groeien in ootmoed in
onze onderlinge relaties?

Denk eens door over deze uitspraak:
‘Als we als gelovige onze zonden niet
belijden, dan sluiten we onszelf niet 
af van de genade (want we worden
behouden door geloof in Christus, 
niet door het belijden van al onze 
zonden),  maar wel van de vreugde
van de genade.’

Welke emoties (bijvoorbeeld wantrou-
wen, boosheid of teleurstelling) voor-
komen dat ik me als een kind bij mijn
hemelse Vader thuis kan voelen? 
Verlang ik trouwens naar die vertrou
welijkheid, of koester ik liever mijn
problemen?

Gebedspunten

• Dank God voor zijn genade in
Jezus Christus.

• Prijs Christus om zijn dienstbaar-
heid, ootmoed en nederigheid.

• Bid de Here om zijn zegen over de
gezamenlijke periode van veroot-
moediging in onze kerken.

• Bid God of Hij ons steeds dieper
wil leren wat het betekent dat we
een gekruisigde Heer volgen.

• Bid of God of Hij u door zijn Geest
wil ontdekken aan onbeleden 
zonden.

Leeswijzer

Zie het uitgereikte bijbelleesrooster.
Lees ook nog: 
• Neh. 1:4-11 (Gezamenlijkheid in de

schuldbelijdenis.)
• Jes. 1:10-20 (Houdt op kwaad te

doen, leert goed te doen.)
• Mic. 6:1-8 (Wandelt ootmoedig met

uw God.)

Leestip

In het kwartaalblad Groei (Magazine
voor geestelijke vorming en vernieu-
wing) van winter 2002 staat een mooi
artikel van Marleen Ramaker: ‘Herstel
na verootmoediging’. 
Kijk ook eens op www.groei.org. 

Jezus houdt niet van heiligen. 
Jezus houdt van zondaars.

De vaagheid van onze
schuldbelijdenis is

omgekeerd evenredig met 
de intensiteit waarmee we

genade ervaren in ons
leven.
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