
 
 
 
 
 
 

 
bij Open Deur 10, oktober 2020 
 
In gesprek over ‘Zonde’  
 
Geen licht onderwerp deze keer. Een onderwerp waar de een misschien veel mee heeft, de 
ander weinig. Een onderwerp waar de een zwaar aan tilt en een ander nauwelijks mee bezig 
is. Daarom ook een boeiend onderwerp om samen over in gesprek te gaan. 
 
Inleiding  
We beginnen dit gesprek luchtig.  

● Wat vindt u zonde (in de zin van erg jammer)?  
● Noem allemaal drie woorden die bij u boven komen bij het woord ‘zonde’. 
● Bent u veel bezig met het thema zonde? Verklaar u nader. 

In de rode letters op pag. 3 stelt Marcus Borg: ‘Zonde’ is maar een van de mogelijke 
omschrijvingen van wat er mis is. Het kan heel waardevol zijn om gebruik te maken van de rijke 
veelheid van bijbelse beelden. Waar velen het woord zonde niet veel zegt, kunnen aanduidingen 
als blindheid, ballingschap, vervreemding, een gesloten hart of culturele verslaving wel degelijk 
krachtig aanspreken.  

● Welke andere woorden dekken volgens u ongeveer dezelfde lading?   
 
Zonde nader bekeken 

● Wat verstaat u onder zonde (en dan niet in de betekenis van erg jammer)? 
● Is zonde hetzelfde als slecht? 
● Kijkt u anders tegen zonde aan dan vroeger? 
● Voelt u zichzelf (weleens) zondig? Wat betekent dat voor u? En kunt u, eventueel in 

kleinere groepen, vertellen wanneer u zich zondig voelt? 
● Belijdt u wel eens uw zonden? Waarom wel/niet? En zo ja, hoe doet u dat? 
● Is je zondig voelen altijd verbonden met iets negatiefs, of kan het ook heilzaam zijn?  
● Is er volgens u een verband tussen corona en zonde? 

Op pag. 8 worden twee keer zeven hoofdzonden genoemd.  
● Tot welke voelt u zich het meest aangetrokken en hoe wordt dat zichtbaar in uw 

dagelijks leven? 
 
Zonde, een gemiste kans 

● Een nogal grote vraag (waar lang of kort over doorgepraat kan worden): is de mens 
volgens u van nature geneigd tot alle kwaad, of zit u meer op de lijn van Rutger 
Bregman dat alle mensen deugen? 

In het openingsartikel stelt Walther Burgering dat we een zondebesef nodig hebben om een 
goed leven te leiden (pag .3).  

 



● Bent u het daarmee eens? 
Enkele zinnen daaronder heeft Burgering het over zonde tegen God, tegen de naaste en tegen 
onszelf.  

● Tegen wie of wat zou je nog meer kunnen zondigen? 
Holkje van der Veer maakt n.a.v. de opmerking Zonde is een gemiste kans een lijstje van haar 
eigen zeven gemiste kansen van de laatste tijd (pag. 7).  

● Maak allemaal zo’n lijstje met vier gemiste kansen van de laatste tijd en deel deze 
daarna met elkaar of in kleine groepjes. 

● We hebben het nu over onze eigen zonden. Wijst u een ander weleens op zijn/haar 
zonden of vindt u dat niet kunnen?  

 
Zonde en geloven  

● Heeft zonde voor u altijd met God te maken of hoeft dat voor u niet? 
Ivo de Jong schrijft in zijn bijdrage: Met het ontkennen van zonde mis ik de zegen. (pag. 5) 

● Hoe verstaat u deze zin? En bent u het ermee eens? 
● Ervaart u zelf die zegen ook, waar Ivo de Jong het over heeft? Praat er eventueel in 

kleine groepjes over door.  
Lees, als u dat nog niet gedaan heeft, het artikel van Stephan de Jong op pag. 14. De Jong 
stelt dat God niet blijft hangen in zijn woede.  

● Kijkt u er ook zo tegenaan? 
In dit artikel wordt ook gesproken over God als rechter.  

● Hoe ziet u God als rechter? Welke woorden, beelden en gedachten komen er dan bij u 
boven? 

De Jong citeert Meijering: ‘God is strenger én genadiger dan ons geweten.’  
● Wat betekent dat voor u? 

 
Zonde in de Bijbel 

● Welke bijbelverhalen komen bij u boven waarin zonde een grote rol speelt? 
● Hoe wordt volgens u in de Bijbel tegen zonde aangekeken? 

Neem allemaal vijf gekleurde pionnetjes in de kleuren die hieronder staan aangegeven (of 
kies andere kleuren) + een oranje pion (dat bent u zelf) en leg een wit vel papier voor u. Lees 
met elkaar de eerste twee verzen uit de aangegeven bijbeltekst. Plaats, ieder voor zich, op het 
witte vel de ‘stukken’ voor Jezus en het volk. Ieder maakt zijn eigen compositie. Leg aan 
elkaar uit waarom u de stukken zo hebt neergezet. 
Lees nu de verzen 3-6. Voeg de stukken van de schriftgeleerden, de farizeeën en de vrouw 
toe en maak een nieuwe compositie. Deel weer met elkaar waarom u voor deze opstelling 
gekozen hebt.  
Lees nu de verzen 7-8 en voeg nu ook uzelf toe (oranje pion). Verwerk de gebeurtenissen uit 
het bijbelverhaal in uw opstelling. Leg aan elkaar uit waarom u de stukken nu zo neerzet. 
Lees nu de laatste verzen. Maak uw eindopstelling van de pionnen. Waar staat u nu zelf? 
Waarom? Vertel dit aan elkaar. 

  
Johannes 8: 1-11 
1 Jezus ging naar de Olijfberg,  
2 en vroeg in de morgen was hij weer in de tempel. Het hele volk kwam naar hem toe, 
hij ging zitten en gaf hun onderricht.  

 



3 Toen brachten de schriftgeleerden en de farizeeën een vrouw bij hem die op 
overspel betrapt was. Ze zetten haar in het midden en 4 zeiden tegen Jezus: ‘Meester, 
deze vrouw is op heterdaad betrapt toen ze overspel pleegde. 
5 Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u daarvan?’ 
6 Dit zeiden ze om hem op de proef te stellen, om te zien of ze hem konden 
aanklagen. Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond. 
7 Toen ze bleven aandringen, richtte hij zich op en zei: ‘Wie van jullie zonder zonde is, 
laat die als eerste een steen naar haar werpen.’ 
8 Hij bukte zich weer en schreef op de grond. 
9 Toen ze dat hoorden gingen ze weg, een voor een, de oudsten het eerst, en ze lieten 
hem alleen, met de vrouw die in het midden stond. 
10 Jezus richtte zich op en vroeg haar: ‘Waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld?’ 
11 ‘Niemand, heer,’ zei ze. ‘Ik veroordeel u ook niet,’ zei Jezus. ‘Ga naar huis, en 
zondig vanaf nu niet meer.’  

 
Ter afsluiting 
Lees met elkaar Psalm 139 of zing (als dat kan i.v.m. de coronamaatregelen) lied 139b uit 
Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk. 
Spreek een gebed uit waarin u ruimte geeft (d.m.v. stilte) de eigen zonden te benoemen. Een 
voorbeeld van een gebed: 

Heer, onze God, zo kwamen we hier bijeen om met elkaar na te denken over een 
moeilijk thema. Daar danken we u voor.  
U kent ons en weet dat er ook in onze levens soms dingen gebeuren waar we ons 
voor schamen.  
In stilte willen we het tegen u zeggen 
…. 
Help ons, God.  
Hoor ons bidden en maak met ons een nieuw begin.  

Lees het gedicht van Vasalis op pag. 15. 
 

 
Anne ter Schuur, predikant in Waddinxveen 
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