
Doorbreek de ontkenning  
en wandel in het licht!  



Efeziërs 5: 1-2 en 8-11 

“Wees dan navolgers van God, als geliefde 
kinderen, en wandel in de liefde, zoals ook 

Christus ons liefgehad heeft en Zichzelf voor 
ons heeft overgegeven als een offergave en 
slachtoffer, tot een aangename geur voor 



Efeziërs 5: 1-2 en 8-11 

God. Want u was voorheen duisternis,  
maar nu bent u licht in de Heere; wandel als 
kinderen van het licht – want de vrucht van  
de Geest bestaat in alle goedheid en recht-
vaardigheid en waarheid – en beproef wat  



Efeziërs 5: 1-2 en 8-11 

de Heere welbehaaglijk is.  
En neem niet deel aan de onvruchtbare 

werken van de duisternis,  
maar ontmasker ze veeleer.” 



> Onze tijd heeft een probleem  
   met het thema “zonde” en  
   het belijden van de zonde.  

“Onvruchtbare werken” …?   

> Begrijpelijk: het is gekoppeld  
   aan negatieve gevoelens van  
   “naaktheid”/schaamte, vrees  
   en de poging tot zelfrecht- 
   vaardiging, zelfverlossing, beroe- 
   men en verdringen (leven met geheimen).  



1Johannes 1:5-10 

“En dit is de boodschap die wij van Hem 
gehoord hebben en aan u verkondigen, dat 

God licht is en dat in Hem in het geheel geen 
duisternis is. Als wij zeggen dat wij ge-

meenschap met Hem hebben en wij toch in 



1Johannes 1:5-10 

de duisternis wandelen, liegen wij en doen de 
waarheid niet. Maar als wij in het licht 

wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij 
gemeenschap met elkaar, en het bloed van 
Jezus Christus,… reinigt ons van alle zonde. 



1Johannes 1:5-10 

Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, 
misleiden wij onszelf en is de waarheid niet  
in ons. Als wij onze zonden belijden: Hij is  

getrouw en rechtvaardig om ons de zonden  



1Johannes 1:5-10 

te vergeven en ons te reinigen van alle onge-
rechtigheid. Als wij zeggen dat wij niet ge-

zondigd hebben, maken wij Hem tot 
leugenaar en is Zijn woord niet in ons.” 



> In het OT werd men door de 
   offerwetgeving telkens weer  
   eraan herinnerd … 

Meer van God? Zonde belijden!   

> Zonde belijden is ook in het  
   NT een belangrijk onderdeel  
   (“Onze Vader” tot liturgie) …  
> Als wij onze “onvruchtbare  
   werken” niet in het licht bren- 
   gen, blijven ze doorwerken.  



stap 1 

«Wij erkenden dat wij machteloos 
stonden tegenover problemen, 

verslavingen en dwangmatig 
gedrag – dat ons leven stuurloos 

was geworden.«  
eindelijk aan het eind?

    ontkenning doorbreken 



> 2 Koningen 22-23: Josia 
   * eerst onwetend 
   * V. 18-19 “hart opengesteld”, 
      verootmoedigd, kleren ge- 
      scheurd en gehuild  
   * het land gezuiverd 

Twee Bijbelse voorbeelden?  

> Psalm 51: David 
   * was door eigen keuzes vastgelopen 
   * God moest een profeet sturen 



> Onoprechte belijdenissen 
   Farao: In grote nood 
   Bileam: Een dubbelhartige 
   Saul: “Een onttroonde” 
   Achan: “Na het oordeel” 

(On)oprecht schuldbelijdenis…  

> Oprecht: de verloren Zoon 
   * de zoon komt tot zichzelf 
   * nederig geworden staat hij op en gaat 
   * belijdt aan de vader en beleefd genade 



Psalm 51:19 

“De offers voor God zijn een gebroken geest; 
een verbrijzeld (gebroken, rouwmoedig) en 

verslagen hart zult U, o God, niet verachten.” 



> God houdt van ons en wil  
   ons zo veel meer geven! 
   Hij wil niet dat wij ge- 
   blokkerd geraken door  
   “onvruchtbare werken van  
   de duisternis”.  

Meer van God? Zonde belijden!   

> Belijden en verandering gaan  
   hand in hand (“herschepping”). 
   God wil ons vullen en kracht geven. 



Jakobus 5:16: “Belijd elkaar de over- 
tredingen en bid voor elkaar,  

opdat u gezond wordt.” 


