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titel: Zonde 10 
Gemeente van onze Heer Jesus Christus  
Deze preek gaat onder andere over zonde. En ik vertel u alvast dit: “Ik ben tegen”.  
Toen ik een kind was leerde ik het volgende avondgebed: “Ik ga slapen ik ben moe, 
ik sluit mijn beide oogjes toe. Here houd ook deze nacht over mij getrouw de wacht”. 
Later in mijn kindertijd ontdekte ik dat er nog een couplet was, met de tekst: Het 15 
kwade dat ik heb gedaan, zie het Here toch niet aan. Schoon mijn zonden vele zijn, 
maak om Jesus’ wil mij rein. Of ik als kind het woord “schoon” in dit verband direct 
begreep, dat weet ik niet meer. Wel begreep ik heel goed dat het om “zonden” ging. 
En let op….bij de beide oogjes die genoemd worden gebruikt men verkleinwoorden, 
bij de zonden niet. Nee, de zonden zijn vele, zoals de tekst het noemt.  20 
Eigenlijk is het een zonde als dergelijke teksten kinderen worden aangeleerd. En 
daarmee bedoel ik dus de tekst van de “vele zonden”. Een gebed of God de wacht 
houdt over een slapend mens is natuurlijk prima, ook al is de tekst te kinderachtig. 
De nadruk op die vele zonden bij een jong kind, die nadruk is een zonde. En daar 
ben ik dus tegen.  25 
Want het woord “zonde” is veel te groot voor een jong kind. Tuurlijk, een jong kind 
maakt fouten, en kan door onhandigheid één en ander beschadigen. Een jong kind 
kan ook ondeugend zijn, ook terwijl hij of zij weet dat dat ene niet mag. Maar “zonde” 
is nog wel iets anders. Zonde is doelbewust een medemens kwellen, om maar iets te 
noemen. En wie doelbewust een medemens kwelt, die onteert daarmee de bron van 30 
het leven, die onteert daarmee God zelf en geeft God daarmee niet de eer die Zij of 
Hij verdient. En die zonden zijn, in de regel, veel te groot voor een jong kind. 
Volwassenen kunnen dat helaas wel en daar ben ik dus ook tegen.  
Er is dus verschil tussen fouten en zonden. Er is verschil tussen het maken van 
fouten en het begaan van een zonde. Een rekenfout bijvoorbeeld kan heel vervelend 35 
zijn en ook kostbaar. Een rekenfout is dan zonde van de tijd en de energie, maar is 
niet een zonde tegen een medemens, is niet bewust kwellen van een medemens. 
Zonden zijn bijvoorbeeld de gruweldaden die gepleegd zijn in het noorden van 
Ethiopië, de moorden daar in Tigray. Waar je als weldenkend mens alleen maar 
tegen kunt zijn. Fouten zijn er gemaakt door onze overheid, bijvoorbeeld in de 40 
toeslagenaffaire van de belastingdienst. Ambtenaren kunnen fouten maken, zeker 
als ze onder grote druk staan en het druk hebben. Bewindslieden kunnen fouten 
maken, wetgevers ook. Als je het daarna oneindig rekt om het goed te maken, als je 
daarna als bewindsvrouw of man je verantwoordelijkheid niet neemt en van je afwijst, 
dan kan de fout een zonde worden. En natuurlijk zijn er veel meer voorbeelden te 45 
noemen en is het een groot goed als er terecht excuses gemaakt worden.  
De zonden dus…..ze komen ook voor in het gedeelte uit de profeet Jesaja, het 
gedeelte dat zojuist gelezen is. Deze Jesaja is niet erg positief over zijn volk, over 
zijn tijdsgenoten en dus ook niet over zichzelf. Hij noemt heel vaak het woord “wij”. 
Wij zijn als verwelkte bladeren, wij zijn onrein geworden, niemand die uw naam 50 
aanroept, we raken verwaaid op de wind van ons wangedrag, onze zonden zoals je 
ook mag lezen. Niet erg positief, nee, integendeel. Schoon mijn zonden vele 
zijn….zou je haast weer gaan bidden en dan als volwassene. En moet dat? 



Mij is verteld dat deze Jesaja leefde na de ballingschap in een moeilijke tijd. Een tijd 
van opbouw van het land, een wederopbouw. Een tijd met tegenwerking en ook 55 
misoogsten. En hij noemt ook de toorn van God. Laat uw grote toorn toch varen, 
Heer. Verbindt Jesaja de moeilijke tijd aan de toorn van God? Ziet hij de misoogsten 
en de tegenwerking bijvoorbeeld als een gevolg van de toorn van God? Dat zou 
jammer zijn en in zekere zin zonde. Niet dat deze profeet een zondig mens is, die 
bewust een medemens kwelt, maar het is zonde in de zin van ernaast zitten. Deze 60 
profeet had het verhaal kunnen kennen van de regenboog, die symbool is voor de 
trouw van God. Nooit de vernietiging door Gods hand. En angst voor God is ook 
zonde, in de zin van “jammer”. 
En Jesaja pleit ook op het feit dat God de Vader is, onze Vader, dus Jesaja gaat 
verder dan de toorn. Hij is ook de gelovige die weet dat zijn volk Gods volk is, zijn 65 
mensheid dus Gods mensheid. Hij is ook de gelovige die wacht op God die komen 
zal, van de hemel komen zal. Hij spreekt de wens uit dat God de hemel open zal 
scheuren in een prachtige beeldtaal. Waarbij de bergen zullen beven, en waarbij God 
ieder tegenmoet komt die rechtvaardig handelt. En rechtvaardig handelen is ook het 
belijden van fouten en het belijden van schuld, het bekennen van wat anders had 70 
gemoeten. Waarbij je jezelf niet in het stof hoeft te werpen. Schoon mijn zonden vele 
zijn……dat hoef je niet uit te spreken voor de vorm alleen. En er zijn geen mensen 
zonder fouten, maar we zijn geen zondaars in de zin dat we alleen maar fouten 
maken of medemensen bewust kwellen.  
Jesaja is zich bewust van datgene wat anders zou moeten, maar veel meer is hij 75 
degene die hoopt op God die komen zal en daarmee het recht zal vestigen. Bergen 
zullen beven, vijanden zullen de naam leren kennen, recht zal er zijn. Gruweldaden 
komen niet meer voor. Rechtvaardigheid is als water dat dorst lest.  
Jesaja wacht op God en dat is nadrukkelijk geen zonde, nee, dat is leven, het leven 
waard. Jesaja wacht op God en is daarmee voorloper in advent. Wachten en 80 
verwachten, hopen op wat zal zijn en wat er ook al is. Want Jesaja kan zijn hoop 
alleen maar uitspreken omdat hij weet van de God van zijn voorouders, omdat hij 
weet van de oude verhalen, die nieuw zijn, omdat hij weet van de geschiedenis van 
zijn volk door alle tijden heen. Hij is niet erg positief over zijn volk, ja, maar hij weet 
wat er is geweest en wat er dus kan. Redding, leven, liefde, trouw ook, al is het met 85 
vallen en opstaan. En Jesus weet van zijn volk, Jesus weet van de mensheid, die 
leeft met vallen en opstaan. Verwachten en wachten en kijken naar de tekenen, naar 
de tekens. Als de takken van de vijgenboom uitlopen en in blad schieten, dan weet je 
dat de zomer dicht bij is. Kijk dus, kijk naar wat er is en wat zal zijn. En Jesus 
verwacht heel veel, een tijd waarin mensen bij elkaar zullen zijn, bij elkaar gebracht 90 
als mensheid op deze hele aarde en een aarde met de hemel verbonden.  
Jesaja wacht en verwacht, Jesus verwacht. Wij mogen verwachten. Sterker nog, wij 
worden opgeroepen om waakzaam te zijn.  
En volgens mij betekent dat je mag of moet kijken. Kijken naar wat er gebeurt. En er 
gebeurt heel wat dat er niet zou moeten zijn. Mensen plegen misdaden, mensen 95 
overtreden regels, nou ja, kranten zijn gauw vol. Er gebeuren ook andere dingen, 
misschien meer in het verborgene. De brief met een psalmtekst die ik mocht 
ontvangen, de hartelijke groet van een medemens. De dank die wordt uitgesproken. 
De liefde van een mens als signaal van de liefde van God. De tekens in onze tijd 
geven ook hoop. Er is ook wijsheid.  100 
En de zonde, die heeft het laatste woord niet en overheerst niet, moet niet 
overheersen. Blindstaren op wat fout gaat maakt je blind voor wat goed is. En dat is 



zonde. En daar ben ik tegen. Laat je ogen niet verblinden, kijk naar de vijgenboom, 
er is tijd in aantocht. Amen.  


