
Psalm 51:5
Want ik ken mijn overtredingen, mijn zonde staat bestendig vóór mij.

Wie uit de voeten wil met de boodschap van de 'goddelijke vergeving' kan niet om het begrip 'zonde' heen.  Die
twee raken elkaar nu eenmaal. Misschien dat u zegt: 'dat spreekt toch voor zich'. Maar, of dat in onze tijd nog voor
ieder zo is, is maar de vraag! Kunt u zonde (nog) definiëren? Kenmerkt onze tijd zich niet juist, en dat zelfs tot in
de kerk!, door het al meer ontkennen van de zonde?

Het was al in 1973 dat dr. Karl Menninger, een naam in Amerika destijds bijna synoniem met de wetenschap en
praktijk van de psychiatrie, een boek uitgaf met de provocerende, maar veelzeggende titel: 'Whatever Became of
Sin?' -  vertaald: 'Wat is er toch met zonde gebeurd?' Menninger vraagt zich af of niemand meer schuldig aan iets
is. Hij stelt: 'Dat er sprake kan zijn van angst en depressie erkennen we allemaal; maar heeft niemand meer enige
zonde begaan?' '[Z]onde, een begrip dat een authentiek wachtwoord was van elke profeet'. En dan schrijft hij iets
opmerkelijks: '…sin with an 'I' in the middle' - vertaald: zonde - sIn - met (in het Engels) een hoofdletter 'i',
staande voor het IK, in het midden. 'Waar, inderdaad, is zonde gebleven? Wat is ervan geworden?' 'Wat WAS de
zonde die niet langer bestaat?' Zijn antwoord (vrij vertaald)? 'Ik denk dan aan gedrag dat de morele code of het
individuele geweten of beiden geweld aandoet; gedrag dat mijn naaste - of mezelf - pijn of schade doet of beiden
vernietigd.' Hij geeft aan dat met name de sociologen en de psychologen de neiging hebben 'kwaad', 'immoraliteit'
en 'wangedrag' te ontkennen en in plaats daarvan te spreken over de schuld van de omgeving, vroegere trauma's,
psychische oorzaken en ziektes enzovoort. Over het breken van de standaard van de Heilige God wordt door hen
in onze tijd nauwelijks of helemaal niet meer gerept en bijgevolg in de kerk nog amper gepreekt.

Gods Woord is in deze voor menig christen al lang niet meer het kompas. De wereld dicteert de moraal, precies
zoals door Paulus in Romeinen 1 profetisch beschreven met daarin door hem expliciet als oordeel de zonde van
homoseksualiteit als dominant genoemd. Wie dat hoofdstuk goed tot zich laat doordringen, hoort daarin de echo
van Gods stem door de profeet Hosea: Hun daden gedogen niet, dat zij zich bekeren tot hun God (Hosea 5:4).
Alsof de genadetijd voorbij is! Om koud van te worden!

En intussen gaat de verbanning van zonde verder: wat vroeger als zonde werd betiteld, is nu niet meer dan een
set van emoties dankzij de genetica verklaarbaar. Zo is bijvoorbeeld 'lust' een emotionele drang, geworteld in de
noodzaak om de menselijke soort voort te planten en vastgelegd in onze genen. En bijvoorbeeld 'woede'? Dat is
gewoon 'eerlijk zijn met je emoties'. Nog even en  de volgende generatie weet niet meer dat het begrip 'zonde'
ooit bestond. Of ben ik bereid de eerlijkheid van David te delen en ken ik nog de waarde van het kruis.

Gebed
Hoe moeilijk kan het soms zijn Heer om toch te staan voor wat U gebiedt en zegt in Uw Woord. Hoe gemakke-
lijk laten we ons soms intimideren als we wel willen kiezen voor Uw geboden en Woord en er wordt gezegd dat
we dan liefdeloos zijn. Dat we dan toch blijven staan en het spoor recht blijven trekken in het besef dat het gaat
om de eeuwigheid met U voor de ander én onszelf. Doorgrond en ken ons Heer en zie of we mank gaan aan bei-
de zijden en leidt ons op Uw spoor om Jezus wil. Amen.
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