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Preek over Zondag 3 
- Schildwolde, 16 november 2014 
- Kees van Dusseldorp 

 
Liturgie: 
Votum en groet 
Ps.81:1,8 [Wiekslag 3-4] 
Gebed   
Lezen: H.C. zondag 3 
Lezen: Gen.3:1-8 
 Ez.18:1-4; 20; 30-32 
 Rom.5:12-21 
Ps.5:1,2,5,9,10 [Wiekslag 5-8] 
Preek*  
Geloofsbelijdenis*  
Gebed 
Collecte 
Gz.68  
Zegen   
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Gemeente van Christus, 
 
#1  
Ik zit op een bankje. Op het station. Ik moet wachten, want ik heb de aansluiting gemist. 
Er lopen veel mensen aan mij voorbij. Kijk!  

- Een haastig lopende man – rennen voor de afspraak?  
- Een moeder met een kind – wacht tot er ruimte is.  
- Een jonge vrouw met een mobiel – voortdurend online? Met wie? 
- Een donkere man – waar zou hij vandaan komen? Hoe zou hij zich voelen in het 

hollandse klimaat? 
Ah, daar komt mijn trein aan. Ik sta op en ga op in de massa. Ik ben weer één van de ve-
len en loop langs andere bankjes waar mensen op hun beurt weer naar mij kijken. 
 
#2 
Wat is een mens? Onvoorstelbaar wonderlijk gemaakt. Zo verschillend, zo vol leven en 
mogelijkheden. De een is muzikaal, de ander handig met computers. De een kan goed 
luisteren, de ander goed vertellen.  
Wat is een mens? Hopeloos in de knel. Ieder heeft vragen. Ieder wel reden om te klagen. 
Soms zo vol problemen en moeilijkheden. Lijdend aan gebrokenheid. Afhankelijk van 
machten en krachten. Op weg naar de dood.  
Wat is een mens? Verbijsterend complex. Een vat vol tegenstrijdigheden. Lief en zorg-
zaam voor de een, hard en gesloten voor een ander. Vrolijk en creatief als hij in zijn com-
fortzone zit. Angstig en onzeker daarbuiten. 
 
#3 
Wat is een mens? De kerk reikt ons in zondag 3 een aantal draden aan om een bijbelse 
visie op de mens in elkaar te breien.  
Geschapen. Door God. We lezen van de goedheid van de mens: je volmaakte bestemming.  
Verloren. Gezondigd. Goedheid heeft plaats gemaakt voor slechtheid: je totale ontspo-
ring.  
Gered. Door Jezus Christus. Tenminste, als de mens gehoor geeft aan Gods roepstem: je 
genadige verlossing. 
Vernieuwd. God is bezig. Door zijn heilige Geest. Om je te veranderen, tot in je karakter 
en gedrag toe: Je radicale vernieuwing.  
Nee, de mens is geen simpele ziel, maar een levend wezen met veel kanten. Soms tot je 
eigen verwarring.  
 
Vanmiddag overwegen we binnen al die bijbelse lijnen een van de belangrijkste ken-
merken van ieder mens. Namelijk dat ieder mens een zondaar is. Zouden al die mensen 
op het station dat beseffen? Het is geen populaire boodschap. Ik durf het alleen aan de 
hand van Christus aan de orde te stellen. Want Hij zegt dat Hij van zondaren houdt. Van-
daaruit is het ook nodig om het onder ogen te zien. 
 
#4 
Ik ben een zondaar. Dat is … 
1. Mijn leven. 
2. Mijn natuur. 
3. Mijn geloof. 
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1. Ik ben een zondaar. Dat is mijn leven. 
 
In de Bijbel staan duidelijke uitspraken over de mens. Dat liegt er niet om. We hebben 
ervan gelezen in Rom.5: alle mensen zijn zondaars en daardoor is op aarde onrecht en 
kwaad, dwaasheid en lijden. Maar niet alleen christenen houden rekening met de slecht-
heid van de mens. Ook in onze menselijke maatschappij is dat besef er. Veel maatregelen 
worden getroffen om inbraak, diefstal en fraude te voorkomen. Een uitgebreid politie- 
en justitieapparaat moet slechte daden van mensen opsporen en bestraffen. Gevangenis-
sen zijn noodzakelijk om de samenleving te beschermen tegen rovers, moordenaars, 
criminelen, verkrachters en noem maar op. Zelfs de meest verstokte liberalen houden 
rekening met het slechte in de mens. 
 
Als ik het goed beluister, dan is de algemene mensvisie op dit moment niet zo positief. Er 
zijn wel tijden geweest, dat men optimistischer over de mens dacht. De mens zou uitein-
delijk alles kunnen, en met enige begeleiding zou iedereen zich tot evenwichtig persoon 
kunnen ontwikkelen. Als je genoeg scholen bouwt, kun je de gevangenissen sluiten. Dat 
vertrouwen is in scherven gevallen door de dingen die gebeuren. Het redeloze geweld 
van ISIS, de onmacht om elkaar te begrijpen, het egoïsme van landen en staten. Het op-
timisme is gebroken door het besef van uitputting en vervuiling van natuur en milieu. In 
de cultuur voelen we ons machteloos en angstig voor de ontwikkelingen die niet meer 
stuurbaar lijken te zijn. De wereld is niet maakbaar. ‘Pluk de dag. Verwacht er niet teveel 
van, maar probeer toch van te genieten’. Daaronder zit een flink brok pessimisme. Ken-
nelijk zit er flink wat zand in de motor van de mens. Dat is ons leven. 
 
De Heer maakt in zijn Woord duidelijk wat het probleem met de mens is. De mens is een 
zondaar, die bewust en onbewust de verkeerde dingen doet en tekort schiet in het goe-
de. Alle ellende begint daar. Dat is geen pessimistische uitspraak, en al helemaal geen 
optimistische. De Schrift stelt dat als feit. Dat is de realiteit. Alle problemen komen hier-
uit voort, dat de mens zondaar is. Wat is dat nu: zondaar-zijn? Wat is er in mijn leven 
mis, omdat ik een zondaar ben?  
 
#5 
In de christelijke traditie is geprobeerd om daar woorden aan te geven. Niet om een de-
finitie van de zonde te geven. Dat kunnen we niet, omdat we midden in die zonde leven. 
Maar toch is het mogelijk om niet alleen allerlei gevolgen van de zonde te zien, maar ook 
wat hoofdlijnen te trekken in wat we zonde noemen. In de oude kerk noemde men drie 
kernwoorden: Hoogmoed, begeerte en liefdeloosheid. Hoogmoed. De mens denkt dat hij 
heel wat is. Hij maakt zichzelf tot middelpunt van zijn leven en heeft geen open oog voor 
andere mensen of dingen. In zijn trots weigert hij te bewegen en zijn fouten te erkennen. 
Begeerte. De mens wil altijd meer, meer, meer. Hij zoekt zijn levensvulling in de dingen 
van de wereld. Meer welvaart, meer invloed, meer genot. De bevrediging van zijn wen-
sen en verlangens heeft de hoogste prioriteit. Liefdeloosheid. De verhoudingen met an-
deren worden niet bepaald door gevende liefde, maar door eisende liefde, frustratie en 
haat. Er ontstaat afstand en vervreemding tussen mensen. 
 
Hoogmoed, begeerte en liefdeloosheid. Drie hoofdlijnen in het veld van de zonde. Drie 
drijvers in het hart van ieder mens. Wat veroorzaken ze onnoemelijk veel ellende. Wat 
zijn ze herkenbaar, als je tenminste in de spiegel durft te kijken. Maar de zonde is hier-
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mee nog niet beschreven in z’n aard. Die ligt in de verhouding tot God. In de tijd van de 
Reformatie zijn twee andere woorden gebruikt: Zonde is ongeloof en ongehoorzaamheid 
aan God. Ongeloof. Geen vertrouwen hebben in het Woord van God, minachting koeste-
ren voor de beloften van God, leven alsof God niet bestaat. En ongehoorzaamheid. Niet 
handelen naar Gods geboden, niet luisteren naar Gods stem, misbruik maken van de 
vrijheid in Christus.  
 
Ongeloof en ongehoorzaamheid. Daarmee is de zonde omschreven in relatie tot de Heer. 
En vandaaruit is in de nieuwe tijd het hart van de zonde benoemd als gebrokenheid. 
Verbreking van het verbond. Dat is de trechter van de zonde. Ten diepste is elke zonde: 
Verbreking van het verbond dat God met mij sloot. Verbreking van het recht dat de 
Schepper heeft op mijn leven en mijn wereld. Mijn zonden, of ik ze nu bewust of onbe-
wust doe, ze zijn opstand tegen de Heer die mij geschapen en geroepen heeft. 
 
De mens is een zondaar. Die algemene uitspraak blijkt een diepe bodem te hebben. We 
komen uit bij de mens die God vaarwel zegt. Dat is het hart van elke zonde. Geen won-
der, dat de zonde zo’n kracht heeft in het leven. Want dat is het geval. Van zonde gaat 
onheil uit naar alle kanten. Het heeft de neiging in zich om te verbreiden als een olievlek 
op de oceaan. Als je één keer over een grens bent heengegaan, dan blijft dat zelden bij 
eenmaal. Het wordt een pad dat kennelijk begaanbaar is. Je ziet het in onze wereld. Eén 
kan de stabiliteit in een land onder druk zetten. Eén ongelukkig woord kan families in 
slepende ruzie storten. Eén lekkende klep kan alle leven in een rivier doden. Van zonde 
gaat onheil uit. En dan spreek ik nog niet over het kwaad dat zich in de structuren van de 
wereld heeft genesteld. De kloof tussen rijke en arme landen. De levensgevaarlijke 
kernwapens die vrede moeten garanderen. De economische wetten die fraude, vervui-
ling en hardheid in de hand werken. En dan spreek ik ook nog niet over de gevolgen van 
de zonde, waar geen mens persoonlijk verantwoordelijk voor is. De natuurrampen, de 
ziekten en de handicaps. De zonde draagt uiteindelijk de dood in zich. De zonde brengt 
de dood, schrijft de apostel Paulus.  
 
Ik ben weer op een bankje gaan zitten. De trein liet nog wat langer op zich wachten. En 
zoveel mensen trekken weer aan mij voorbij. Een jong gezin met buggy en kinderwagen. 
Een groep senioren die kennelijk een dagje uit is geweest. Een paar jongeren met aparte 
kleren aan. Wat is de mens. Stuk voor stuk een zondaar? Verstrikt in de spiraal van zon-
de, schuld en dood? Een schokkend idee. Maar volgens Gods Woord de realiteit. Dan 
geldt dat ook mijzelf. Ook ik ben een zondaar. Ik zeg het niet met zelfhaat of zelfverwer-
ping. Ik zeg het vanuit de ruimte van Christus. Want die heeft zondaren lief. Maar ik zeg 
het wel met pijn. Elke zonde is een symptoom van vijandschap tegen God. Laat ik niet 
teveel verwachten van mijn eigen kracht, eigen slimheid, eigen goedheid. Kan ik eigenlijk 
wel vertrouwen op andere mensen? Ook zij zijn zondaren. Ik sta op van mijn bankje en 
loop weer eens verder. Maar de gedachte laat mij niet los. Zijn alle mensen zondaren? 
Hoe kan dat eigenlijk?  
 
#6 
2. Ik ben een zondaar. Mijn natuur. 
 
Als je op een probleem stuit, dan zoek je een oplossing. Er zijn dagelijkse problemen als 
ruzie tussen de kinderen, de zon die je verblindt achter het stuur of de wiskundesom die 
maar niet uitkomt. Er zijn grote problemen als een bedrijf wat niet goed functioneert, 
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kindermishandeling of terrorisme. Je zoekt een oplossing. In de meeste gevallen moet je 
eerst de oorzaak van een probleem weten. Hoe is het ontstaan, wie heeft er schuld? Hoe 
duidelijker de oorzaak is, hoe beter je aan een oplossing kunt werken. 
 
Als de zonde het grootste probleem van de mens is, dan moeten we het doen zonder 
verklaring, zonder duidelijke oorzaak. Tenminste: er ligt geen verklaring of oorzaak bui-
ten onszelf. 
Ieder mens is volledig verantwoordelijk voor zijn of haar eigen zonden en kan dat op 
geen enkele manier afschuiven op een ander. Als je een verklaring buiten zichzelf zoekt, 
ben je hard op weg om je schuld te ontlopen. Maar dat kan niet. Daarmee verklaar je je-
zelf ontoerekeningsvatbaar. Alsof je niet aansprakelijk zou zijn voor je eigen gedrag. 
 
#7 
O ja, er zijn verklaringen genoeg te bedenken. Je zou kunnen zeggen: ‘Ik ben zondaar, 
want God liet de zonde toe. Hij had het kunnen tegenhouden en kan het nog steeds te-
genhouden. Als Hij dat niet doet, dan kan ik er toch ook niets aan doen dat ik zondaar 
ben?’ Het is waar. God heeft het kwaad toegelaten en geeft er nog steeds onvoorstelbaar 
veel ruimte aan. Maar tegelijk is de Bijbel volstrekt duidelijk: God is geen zondaar, Hij 
heeft het kwaad niet geschapen en doet geen onrecht. De oorsprong van het kwaad is 
een grood raadsel en een indringend probleem. We hebben geen antwoord. Als je wijst 
naar God, ga je over het randje van godslastering. Het is geen excuus voor je gedrag. 
 
Je zou kunnen zeggen: ‘Ik ben zondaar, want de duivel heeft grip op mij. Hij brengt mij 
steeds in verleiding. Ik ben niet sterk genoeg om het te weerstaan, oké. Maar de duivel 
heeft de schuld.’ Het is waar. De duivel is steeds bezig de mensen te verleiden. En toch is 
hij niet degene die jouw zonden doet, je bent zelf aansprakelijk. Je wilt toch niet weg-
schuilen achter de rug van de duivel? 
 
Je zou kunnen zeggen: ‘Ik ben zondaar, want die domme Adam heeft een fout gemaakt. 
Ik was er niet bij, ik voel me niet aan hem verbonden. Hij heeft de schuld, dat ik verkeer-
de dingen doe.’ Het is waar. Door de zonde van Adam is de zonde in de wereld gekomen. 
Maar het is niet waar, dat ik mijn fouten op zijn rekening mag schrijven. Voor onze 
schuld zoeken we wel snel een afschuifsysteem, maar daarmee verlies je jezelf. 
 
Er zijn verklaringen genoeg te bedenken. Je zou nog kunnen denken aan het wijzen naar 
anderen, die de hoofdfout gemaakt hebben, of naar de structuren, waar het kwaad inge-
bakken zit, of naar de ontwikkelingen van de geschiedenis, waar je niet uit kunt. In al die 
verklaringen zitten elementen die waar zijn. Maar tegelijk gaat elke verklaring werken 
als een excuus. Je wijst naar een ander en kruipt achter andermans fouten weg. Dat is 
een van de eerste zonden in de menselijke geschiedenis. Dat afschuifsysteem van de ver-
antwoordelijkheid van Adam naar Eva, van Eva naar de slang. Zo’n afschuifsysteem vind 
je overal. Dat mensen zich als slachtoffer opstellen. Gods Woord biedt geen ruimte aan 
dergelijke verontschuldigingen. Natuurlijk ziet de Heer de omstandigheden, kent Hij de 
verhoudingen en weet Hij van je mogelijkheden en beperkingen. Maar de Bijbel biedt 
geen verklaring van de zonde buiten onszelf. Ik ben persoonlijk verantwoordelijk voor 
mijn leven, voor mijn woorden en voor mijn gedrag. 
 
De zonde zit in mijn natuur. Dat is de conclusie die de Catechismus trekt. Als je de wor-
tels van het kwaad onderzoekt, dan stuit je uiteindelijk op je eigen slechte aard. Vanaf 
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mijn geboorte ben ik onrein, zegt Job. In ongerechtigheid ben ik geboren, in zonde ont-
vangen, zegt David. De neiging tot zondigen is een wet in mijn leven, in mijn vlees woont 
geen goed, schrijft Paulus. Een mens moet opnieuw geboren worden om Gods Koninkrijk 
binnen te gaan, zei de Heer Jezus.  
 
De zonde zit diep in mijn vlees, het zit in mijn natuur. Dat is het diepste en tegelijk ook 
het meest confronterende antwoord dat we kunnen geven. Hoe het daar gekomen is? De 
bijbel geeft geen verklaring. God heeft het zo niet gemaakt. De mens is juist zeer goed 
geschapen. Zonde hoort daar niet bij. Toch zit het nu wel in ons bloed. De bijbel geeft 
geen verklaring. Wel een beschrijving. Want eens is het begonnen. Bij de zondeval van 
onze eerste voorouders. Eens hebben zij voor het eerst in de geschiedenis niet geluisterd 
naar de stem van God die ten leven roept, maar naar de stem van de duivel, die naar de 
dood voert. En dat eenmaal heeft niet slechts een blijvende kras op onze ziel veroor-
zaakt, maar het heeft ons hart tot in de wortel vergiftigd. Toen is het begonnen. En 
sindsdien hebben alle mensen zand in de motor: de zonde zit in mijn natuur. De be-
schrijving van Genesis 3 maakt duidelijk dat de zonde is begonnen als een vrijwillige 
keuze. En een beschrijving die helder maakt dat die vrijwillige keuze tot blijvende ge-
vangenschap heeft geleid: Onze natuur is niet meer goed, maar slecht. Scherp gezegd: 
onze natuur is rot. 
 
Het zit in mijn natuur. Dat heeft gevolgen. Het is geen wonder dat de zonde aantrek-
kingskracht uitoefent. Spannend man, juist omdat het eigenlijk niet mag. Het is geen 
wonder dat de verleiding altijd een echo in je hart heeft. Je hoeft niet met een vinger te 
wijzen naar een ander. Want er wijzen ook altijd drie vingers naar jezelf. Het is geen 
wonder dat er met zo’n natuur veel mis gaat. Laat ik er geen excuus voor zoeken. Want 
ik verstop mezelf voor de Heer Jezus. Maar zijn liefde ging naar zondaren uit. In Hem 
durf ik mijn aansprakelijkheid te laten staan. Wat geeft het een ruimte om het toe te ge-
ven. Om het te leren zeggen bij Christus. Inderdaad Heer, ik ben een zondaar. Dat is mijn 
natuur.  
 
#8 
3. Ik ben een zondaar. Mijn geloof. 
 
Er zijn zoveel verschillende mensen op de wereld. Wat hebben de mensen gemeen-
schappelijk? Een hart, een lichaam, een ziel. En dit kenmerk: dat zij zondaren zijn. Daar-
mee bedoel ik niet je een zwarte bril op te zetten, waarmee je bij ieder mens die u ont-
moet denkt: wat zouden jouw zonden zijn? Daarmee bedoel ik dat wij erkennen: Ik ben 
een zondaar. Mijn leven stikt van de zonden. Mijn natuur is bedorven. Ik moet dat weten 
en erkennen. Het hoort bij mijn geloof. Het hoort bij mijn christelijk geloof. Ik durf dat 
alleen te erkennen aan de hand van de Heer Jezus, mijn Heiland.  
 
#9 
Geloof je dat je een zondaar bent? Dat je sinds de val van die éne mens gevangen zit in 
een neerwaartse spiraal van schuld en dood? Laat dan des te meer voor je vaststaan, 
schrijft Paulus, dat je in Christus verlost bent en terechtgekomen in de opwaartse spiraal 
van genade en leven. Want als Adams ongehoorzaamheid zo’n sterk effect had, zal Chris-
tus’ gehoorzaamheid nog veel krachtiger werken. Hoe dieper wij de realiteit van de zon-
de onder ogen zien, des te vaster wordt onze zekerheid in Jezus Christus. 
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Geloof je dat je een zondaar bent? Dat je bij de Heer geen rechten kunt laten gelden, geen 
volle spaarkaarten met goede werken kunt inleveren voor korting bij de hemelpoort? 
Dan word je gedreven naar het gebed van die tollenaar: ‘O God, wees mij, zondaar, gena-
dig!’ Des te meer zul je naar Jezus Christus toevluchten en schuilen achter zijn kruis. Er-
vaar hoe zijn genade en ontferming over je komen om je leven te verzoenen, je natuur te 
veranderen en je hart te verwarmen. En in je leven groeit de mildheid en vergevingsge-
zindheid naar andere mensen. 
 
Geloof je dat je een zondaar bent? Dat je van jezelf uit bent op het kwaad en vanaf je ge-
boorte een zondige aard hebt? Des te meer zul je ontdekken dat je door de Geest van 
God opnieuw geboren bent. En dat er bekering in je leven moet komen. Want met de 
Geest leer je zien waar de zonde haar voet tussen jouw deur zet. En met de Geest leer je 
de strijd aangaan tegen het kwaad en tegen het onrecht. Want je zonden erkennen bete-
kent niet je bij je zonden neerleggen. Integendeel. Er komt heilig verzet in je leven. Een 
nieuwe mens staat op. 
 
Geloof je dat je een zondaar bent? Dat God ons niet zo geschapen heeft en de wereld niet 
zo bedoeld heeft? Dat onze zonde in deze wereld de bron van alle ellende is? Geloof dan 
ook dat de zonde niet het laatste woord heeft. Christus bevrijdt van de schuld van de 
zonde en brengt vrede met God, zoals Adam en Eva eens in vrede met God leefden. 
Christus verlost van de macht van de zonde en brengt toewijding aan God, zoals Adam 
en Eva eens hun leven wijden aan het werk voor God. Christus geneest van de gevolgen 
van de zonde en maakt de wereld weer tot een tuin van God, zoals Adam en Eva eens in 
het paradijs mochten wonen. 
 
Dat ik een zondaar ben, dat hoort bij mijn geloof. Bij mijn christelijk geloof. De Schrift 
leerthet mij zeggen. Ook zondag 3 over de verdorvenheid van de mens, valt onder de 
enige troost dat ik van Christus ben. Want Hij is niet gekomen om goede mensen met 
zich mee te nemen. Maar om zondaren te behouden. Daarom mag ik steeds toevoegen: Ik 
ben een zondaar. Van mijzelf. En tegelijk: Door de Heer Jezus ben ik tegelijk een kind van 
God. Want Christus heeft zondaren lief. 
 
#10 
Ik zit weer op een bankje. Een mooi plekje in de zon. De mensen blijven aan mij voor-
trekken. Wat een mensen in deze wereld. Een jonge vrouw, een gehandicapte man, een 
groep lawaaierige jongens. Zoveel verschillen. Wat is een mens? Zou ik de mensen kun-
nen zien zoals God ze ziet? Elk mens is een zondaar in hart en nieren. Wie van al die 
mensen zou het weten? En wie durft het te erkennen? Dat kan alleen biddend. Wie van al 
die mensen kent de Heer Jezus en is een nieuw mens aan het worden? Die vraag blijft 
haken. Gevouwen handen maken het verschil. Soms denk ik het aan iemand te kunnen 
zien. Hulpvaardigheid in je gedrag. Wijsheid in de ogen. Rust in de houding. Ik zal er wel 
vaak naastzitten. Ik sta op en loop met de massa mee. Ook ik ben mens. Andere mensen 
zien mij. De Heer ziet mij. Ik ben een zondaar. Ik leef van genade. Ik ben van Christus. 
 
Amen. 


