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INLEIDING

• Enkele definities: 

• Bewustzijn (besef) van zonde  is het oordeel van het geweten 

waarmee we de daden die in strijd zijn met de morele wet, beoordelen 

als zijnde een overtreding tegen God. 

• Schuldgevoel is het gevoel van spijt wat ons overvalt wanneer we 

onszelf herkennen als de veroorzakers van zo´n overtreding. Dit 

overkomt ons vaak in de vorm van een knagend gevoel in ons 

geweten en noemen we berouw.



INLEIDING(2)

• Geweten: Een oordeel van het verstand waarbij we onze morele 

kennis toepassen op de specifieke daden, en de goed- of 

kwaadaardigheid ervan aan ons wordt geopenbaard. 

• Drie momenten: 

• Voorafgaand: betreft de toekomst, mogelijke daden en of we ze wel of niet 

moeten doen 

• Heden: betreft wat we op het moment aan het doen zijn 

• Achteraf: : betreft begane daden,  die we achteraf danwel goed- of 

afkeuren.



1. HET BEWUSTZIJN (BESEF) VAN DE ZONDE

• ... is onze gevoeligheid voor de zonde, liever gezegd de juiste 

perceptie ervan (in alle drie de momenten van ons geweten). 

• Invloeden (niet voorwaardelijk) zijn: cultuur, opvoeding, religieuze 

vorming, vrijwillig aangenomen goede- of slechte gewoontes. 

• Zo komen we tot vier types/gradaties van het bewustzijn (en besef van 

zonde):



1. HET BEWUSTZIJN VAN DE ZONDE (2)

• Het fijngevoelige geweten  velt een juist oordeel over menselijke handelingen 
waarbij rekening wordt gehouden met de kleinste details. Het herkent de zonde 
waar ze aanwezig is en ziet deze zoals ze is.  

• Het laxe geweten, onder valse voorwendselen, beschouwt ze de dingen die 
verboden zijn als toegestaan, wat ernstig is maakt ze tot een kleinigheidje. Het 
wordt veroorzaakt door een gebrek aan levendig geloof en door het gebrek aan 
bewustzijn van zonde. Een levenswijze gericht op het zinnelijke (sensuele), 
nalatigheid in het gebedsleven, overmatig verlangen naar materiële goederen, 
een frivole (uitgelaten) sfeer, en de gewoonte van zondigen en lust dragen hier 
ook toe bij.  

• Het verharde geweten heeft geen moeite meer met zondigen als een gevolg van 
een gewoonte hieraan en geeft zich berouwloos aan de zonde over.



1. HET BEWUSTZIJN VAN ZONDE (3)

• Scrupuleuze geweten Het scrupuleuze geweten oordeelt, zonder dat daar 
voldoende reden voor is, dat er zonde is waar deze niet is, en maakt van een 
kleine zonde iets groots. 

• Het geweten van de Farizeeer is een combinatie tussen het scrupuleuze en het 
laxe geweten. Een kleine zonde beschouwt ze als iets groots, en andersom. 
Het windt zich op over kleine toevalligheden maar trekt zich tegelijkertijd niks 
aan van serieuze daden(v.b.: de Farizeeërs ergerden zich aan de genezing op 
de Sabbat, maar voelden zich niet schuldig om Hem door Pilatus te laten 
kruizigen. Zo kunnen ook wij ons druk maken over een vergeten 
Weesgegroetje terwijl we niet willen begrijpen waarom we iemand hebben 
beledigd met onze harde woorden).



1. HET BEWUSTZIJN VAN DE ZONDE (4)

• Heeft veel te maken met ons gevoel voor realiteit, met dingen zien 

zoals ze zijn, zo ook de zonde: als een overtreding begaan tegen God, 

welke ingedeeld kan worden als dagelijkse- of zware zonde... 

• Een analogie: ons gevoel voor humor. We vinden dingen grappig, 

omdat iets volgens onze realitietszin buiten het standaard van het 

normale valt.



ZOALS BIJ DEZE PLAATJES



1. HET BEWUSTZIJN VAN DE ZONDE (5)

• Biologisch (basis van het) geweten: Het lichaam reageert positief/

negatief (anticonceptie, zelfmoordpogingen, abortus). 

• Het is de Stem van God: het is niet de bedenker van morele wetten, 

maar openbaart een gegeven norm en is de stem van Diegene die 

haar gegeven heeft, namelijk God.  

• Newman: Het geweten is de plaatsbekleder van Christus.



1. HET BEWUSTZIJN VAN DE ZONDE (6)

• Ons tijdperk wordt gekenmerkt door het gebrek aan bewustzijn van 

de zonde.  

• Pius XII: “De grootste zonde vandaag de dag is misschien wel dat 

men het bewustzijn van de zonde begint te verliezen.” 

• H. Johannes Paulus II: “Is het niet waar dat de mens van vandaag 

bedreigd wordt door een verduistering van het geweten? Door een 

vervorming van het geweten? Door een verdoving of een 'verdoding' 

van het geweten. Vele tekenen wijzen erop dat we in onze tijd te 

maken hebben met zo´n verduistering."



1. HET BEWUSTZIJN VAN ZONDE (7)

• Houdt verband met ons bewustzijn van God = wederzijdse groei/verlies 

• H. Johannes Paulus II: “Als het Godsbewustzijn verloren raakt, ontstaat 

ook de neiging dat we het mens-bewustzijn kwijt raken, van zijn 

waardigheid en van zijn leven. Vervolgens zorgt de systematische 

overtreding van de morele wet, in het bijzonder aangaande de 

waardigheid van het menselijk leven, voor een steeds verdere 

verduistering in het vermogen om God´s levende en reddende 

aanwezigheid te herkennen.” 

• Pius XII: “De gekruizigde Jezus kennen betekent God's afschuw voor de 

zonde kennen.”



1 HET BEWUSTZIJN VAN DE ZONDE (8)

• Oorzaken 

• (van buiten de kerk) Ideologieen/denkbeelden 

(psychologie,sociologie, ethische historiekunde, culturele 

antropologie …) 

• kerkelijke afdwalingen, bijv. 

• tegenreacties op extreme uitersten (niks is zondig versus alles is zondig; 

barmhartigheid versus een barmhartigheid die niet corrigeert of straft) 

• een “eerbied” die de plicht om de waarheid te vertellen onderdrukt.



1. HET BEWUSTZIJN VAN DE ZONDE (9)

• Vervormen van het sacrament van de biecht: "de neiging om zonde en 

bekering niet meer te plaatsen in kerkelijke context maar daarentegen 

te beschouwen als een persoonlijke zaak; of andersom: de neiging om 

de persoonlijke waarde van goed en kwaad te ontkennen en alles te 

zien vanuit gemeenschappelijke dimentie. Er bestaat ook het gevaar 

van routine ritualisme dat het sacrament ontdoet van zijn volledige 

betekenis en omvormende werking.” (Reconciliatio et poenitentiae) 

• K. Rahner: “We kunnen nooit met absolute zekerheid zeggen of we 

echt zondaars zijn."



1. HET BEWUSTZIJN VAN DE ZONDE (10)

• Maar we weten het uit de Bijbel: "Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, 
misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons". (Jn 1,8) 

• H. Johannes Paulus II: “Als eenmaal de eerbied voor God is weggenomen, 
hoeft men zich er niet meer over te verwonderen dat de betekenis van al het 
andere ernstig verdraaid raakt...Door te leven 'alsof God niet bestaat', verliest 
de mens niet alleen het zich op het Mysterie van God, maar ook op het 
mysterie van de wereld en het mysterie van zijn eigen wezen. De mens kan 
wel een wereld zonder God bouwen, maar deze wereld zal zich uiteindelijk 
tegen hem keren. 

• Zoals Dostoyevsky het laat verwoorden door een van zijn personages, Ivan 
Karamzov: “Als God niet bestaat, is alles toegestaan".



1. HET BEWUSTZIJN VAN DE ZONDE 
(LAATSTE)

• Hierin vindt de cultuur van de dood haar oorsprong: "Het verlies van het 

bewustzijn (besef) van de zonde is dus een vorm- of consequentie van het 

weigeren van God: niet alleen in de vorm van atheisme maar ook in de vorm van 

het secularisme. Als de zonde  een breuk is van iemands kindsrelatie met God om 

zichzelf zo buiten de gehoorzaamheid te plaatsen, dan is de zonde niet alleen maar 

het weigeren van God. Zondigen is dan ook leven alsof Hij niet bestond, Hem 

verbannen uit ons dagelijks leven. (H. John Paul II) 

• Het is onmogelijk om dit bewustzijn te verliezen of te laten afsterven: Het zal 

zichzelf op andere manieren openbaren, bijv.: het gevoel te hebben een verweesd 

kind van God te zijn, aan wie hij zijn zonde niet wilt laten zien, of hij ziet God als de 

vijand van zijn zondig geweten, d,w.z. hij voelt zich bedreigd door de Goddelijke 

Rechtvaardigheid.



2. HET SCHULDGEVOEL EN HET BEROUW VAN HET 
GEWETEN 

• Wat is… 

• Schuld: bestaat in het besef van het hebben overtreden van de morele 

orde en dat ik verantwoordelijk ben voor deze overtreding.  

• Berouw: Is de spijt en de angst die gewoonlijks gepaard gaan met dit 

besef. Afgzien van angst, kan het zich ook opebaren in de vorm van 

pijn of een gevoel van ongemak over wat gebeurd is (in zichzelf 

gezien, dus niet zo zeer over de gevolgen ervan). 



2. HET SCHULDGEVOEL (2)

• Aangezien het geweten de Stem van God is, is dit Zijn roepen, een genade van 
verlichting. Voor het verharde geweten wacht een angstaanjagende straf.  

• Herinner  St. Ignatius' eerste regel van de onderscheiding: “Gewoonlijk heeft 
de vijand bij degenen die van de ene doodzonde naar de ander gaan, de 
gewoonte om hun iets voor te stellen dat de schijn heeft behaaglijk te zijn. Hij 
laat ze zich iets voorstellen wat hun een zinnelijk genoegen en behagen geeft 
om ze zo des te meer in hun ondeugden en zonden te bewaren en te doen 
groeien.  

• De goede geest gaat bij hen op de tegenovergestelde wijze te 
werk: door ze met het gewetensoordeel van de rede in hun 
geweten te steken en te knagen.”



2.HET SCHULDGEVOEL (3)

• Is niet in alle personen hetzelfde, we maken het volgende 

onderscheid: 

• in sommige personen is het een eerste stap naar bekering (zoals de 

verloren zoon, door nederigheid). 

• bij anderen leidt het tot wanhoop (door hun weerstandigheid zoals bij 

Kain en Judas)



2. HET SCHULDGEVOEL(4)

• Er is nog een ander verschil: In gradatie 

• Een normaal, evenwichtig berouw: 

• Staat in verhouding tot de zonde (houdt rekening met alle omstandigheden; de heiligen 

hadden een groot berouw over zelfs hun dagelijkse zonden vanwege hun grote liefde 

voor God). 

• is alleen van toepassing op iemands eigen zonden. 

• is er op gericht om z´n zonden te kennen, te helpen tot inkeer te komen en boete te doen 

(verleden), ze te biechten (heden) en goede voornemens te maken voor de toekomst.  

• Het verdwijnt gewoonlijks na het hebben ontvangen van vergeving (alhoewel het 

verdriet over het hebben beledigd van God aan kan blijven). 



2. HET SCHULDGEVOEL (5)

• F. Sheen: “De zonde is niet het ergste in de wereld. Het ergste in de wereld is 

het ontkennen van de zonde....Als ik ontken  dat er zoiets als zonde bestaat, 

hoe zal ik daar dan ooit vergeving voor kunnen krijgen? De ontkenning van 

de zonde is de onvergeefbare zonde, want het maakt verlossing onmogelijk." 

• Er is is dus altijd hoop -zelfs voor de grootste zondaar- zolang hij maar berouw 

heeft en Gods Stem niet volledig heeft verdoofd. Zelfs al is de zondaar dood 

door zijn gebrek aan liefde voor God, zijn ziel kan door het hebben van vrees 

voor God nog steeds levend zijn, wat hem uiteindelijk kan terugbrengen tot 

een moreel leven.



2. HET SCHULDGEVOEL (6)

• Twee buitensporige vormen van berouw: 

• Positief berouw wat sterk wordt overdreven: 

• Danwel omdat het blijft aanhouden na vergeving te hebben ontvangen 

(hyper-moraliteit),  

• of omdat het iets betreft wat niet reëel  is. (typisch voor de scrupuleuze 

ziel) 

• in de 19e eeuw zei men: "Zelfs de schuldigen zijn onschuldig. Terwijl 

in de 20e eeuw werd gezegd: "zelfs de onschuldigen zijn schuldig." 

• Het veroorzaakt: 

• Lichamelijke ziekten (MacBeth)





2. HET SCHULDGEVOEL(7)

• Het kan ook existentiëlel angst veroorzaken. 

• M. Luther: Wanneer hij dacht aan God´s rechtvaardigheid of toorn, 

kreeg hij angstaanvallen waar hij bijna dood aan ging. Op een keer 

toen hij een lezing uit het Evangelie over een bezeten persoon hoorde, 

viel hij op de grond en schreeuwde: "ik ben niet bezeten!"



2. HET SCHULDGEVOEL (8)

• Daar tegenover staat het berouw dat buitensporig zwak is : is typerend voor mensen die 

affectief verkild zijn , ongevoelig, een gebrek aan barmhartigheid tonen, dit kunnen zelfs 

mensen  zijn die aan de buitenkant over kunnen komen als extrovert, sociaal, en grappig.  

• immoraliteit: tekort aan schuldbesef, aan verantwoordelijkheidsgevoel en aan berouw. 

• Immoraliteit: + egocentrisme, in staat tot misdaad 

• Is in de cultuur van vandaag de dag overvloedig aanwezig, en is kenmerkend voor onze 

cultuur van de dood, en zien we terug in de systematische overtreding van de fundamentele 

wetten.  

• Door verkeerde feedback (de dingen goedpraten of kleineren) wordt het geweten verder 

verdoofd wat tot verdere verharding van de persoonlijkheid leidt, in staat tot nog ergere 

daden. 



2. HET SCHULDGEVOEL (9)

• Voorbeelden: 

• De Bolshevik 

• "Alles wat de revolutie vooruit helpt is moreel; alles wat haar in de weg 

staat is immoreel“ 

• Fr. Fuentes zegt dat Stalin´s geweten een vreselijke diepgang van 

waarden en emoties heeft bereikt. 



2. HET SCHULDGEVOEL (10)

• Dostoyevsky: “Ik ben van mening dat als de ontdekkingen van Kepler en Newton niet 

bekend gemaakt konden worden tenzij door één, of honderd of nog meer mensen het 

leven te ontnemen, dat Newton in zijn recht zou hebben gestaan en zelfs verplicht zou 

zijn geweest zijn om deze mensenlevens te offeren met het doel om zijn ontdekking 

bekend te maken aan de hele mensheid. Het is opmerkelijk dat inderdaad de 

meerderheid van deze weldoeners en humanistische leiders zich schuldig maakten aan 

verschrikkelijke bloedvergietingen



2. HET SCHULDGEVOEL (11)

• De invloed van onze gewoontes (ondeugden): 

• Ze kunnen de gesteltenis van onze wil tot op zekere hoogte verderven 

in de zin dat haar "natuurlijke" streefdoel het kwade wordt.  

• Om zo ver te komen, moet men tot een nieuw, selectief oordeel komen 

waardoor deze onder het mom van "het goede" een mogelijkheid om 

voor te kiezen wordt. 

• ondeugden kunnen tot op zekere hoogte bepalend zijn voor onze 

manier van oordelen, vandaar het gezegde: "als je niet leeft zoals je 

denkt, zul je uiteindelijk gaan denken zoals je leeft". 



2. HET SCHULDGEVOEL (12)

• Als het geweten, de stem van God, niet uitgeschakeld kan worden, gaan 

sommigen er hun eigen uitleg aangeven, waarbij ze het begrip van 

"verantwoordelijkheid" weglaten: 

• Freud: brengt het terug tot een innerlijke, onderbewuste en puur natuurlijke drang, 

waarvan hij de oorsprong niet uit kan leggen; voor hem is het eenvoudigweg een 

angst zonder morele inhoud of grondslag. 

• Sartre: Het is het gevolg van de verwijtende/afkeurende blik van anderen (hij 

verwart berouw met schaamte) 

• Luther: beschouwt het geweten als onze onverbiddelijke vijand die ons probeert te 

overtuigen van zonde. 

• Marx: Het is een vervreemding van kapatalistische samenleving 

• Nietzsche: het is een ziekte die is overgebracht door de maatschappij



2. HET SCHULDGEVOEL (13)

• Wat ze allemaal doen is dat ze de realiteit van de zonde proberen af te zwakken 

en dat ze het berouw willen oplossen door éénof andere therapeutische uitleg. 

• Uiteindelijk leidt dit tot mensen die monsterlijk gedrag gaan vertonen, 

ongevoelig voor de pijn van hun naasten, verbitterd, verhard in hun 

ondeugden, onverschillig over hun eeuwige bestemming, uitbuiters van de 

zwakheden van anderen. 

• Uiteindelijk maken zij zichzelf tot heidense halfgoden, levend getekend door 

de tragedie van diepe wanhoop, veroorzaakt door hun eigen immorele 

principes.  

• En dan te bedenken, hoeveel slecht één traan, aan ellende kan uitzuiveren.



3. HET BEGRIP VAN DE VERGEVING

• "Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf en is de 

waarheid niet in ons." 

• "Belijden we onze zonden, dan zal Hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze 

zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad." (1 John 1, 8-9) 

• "En zelfs als ons hart ons aanklaagt: God is groter dan ons hart” (1John 3,20) 

• Het is een genade die bedoeld is om ons te brengen tot de ervaring van het 

mysterie van de Goddelijke vergeving, door ons er toe aan te sporen toe te 

geven dat we gezondig hebben, zondaars zijn (verantwoordelijk voor onze 

verkeerde daden).



3. HET BEGRIP VAN DE VERGEVING (2)

• De Barmhartige vader uit de parabel van de verloren zoon, stelt geen enkele 
voorwaarden aan zijn zoon. Dit is niet vanwege een valse, absoluut 
onvoorwaardelijke super-barmhartigheid, maar is omdat de zoon al voldaan 
heeft aan de voorwaarden om barmhartigheid en vergeving te ontvangen.  

• Als Jezus het verhaal verhaal veranderd zou hebben en de verloren zoon 
terug zou zijn gekomen met één van zijn vriendinnen waarmee hij een 
dubieuze relatie zou hebben, en het huis van zijn vader om wilde vormen tot 
een casino, zou zijn vader heel andere woorden tot hem hebben gesproken bij 
zijn terugkomst...maar hij zou nog steeds de barmhartige vader zijn gebleven!  

• Het is niet barmhartig om een kind toe te staan een krokodil in zijn bed te 
hebben en je bent ook niet "hardvochtig" als je hem vraagt hem terug te 
brengen waar hij hem gevonden heeft. 



3. HET BEGRIP VAN VERGEVING (3)

• Als een berouw gezond en evenwichtig is, komt deze van God. 

Alhoewel het kan leiden tot angst, leidt het uiteindelijk tot ons heil, 

namelijk door haar oorzaak weg te nemen: de zonde. Dit wordt tot 

stand gebracht doordat men de zonde gaat verfoeien, tot inkeer komt 

en om vergeving gaat vragen. Berouw is dus niet in strijd met de hoop.  

• Alleen zij die dit bovennatuurlijke licht weigeren, raken opgesloten in 

zichzelf. 

• Maar God, die een oneindige macht heeft om onze zonden van ons af 

te nemen, biedt zijn vergeving aan:



3. HET BEGRIP VAN DE VERGEVING (4)

• Komt laat ons de zaak afhandelen, zegt Jahwe. Zouden uw zonden, die als 
scharlaken zijn, wit kunnen worden als sneeuw? Zouden zij, rood als purper, 
kunnen worden als wol?(Jes 1, 18) 

• Zou Ik soms behagen scheppen in de dood van de zondaar, luidt de godsspraak 
van Jahwe de Heer, en niet veel liever zien dat hij zijn leven betert en in leven 
blijft?  (Ez 18,23) 

• Zeg tot hen: 'Zowaar als Ik leef, zegt Jahwe de Heer, Ik wil de dood van de zondaar 
niet, maar wens dat hij zich betert en in leven blijft. Bekeer u, bekeer u en beter uw 
leven. Waarom zoudt ge sterven, volk van Israël?'   (Ez 33,11) 

• Pius XII: “De schuld van de zonde kan alleen worden weggewassen in het kostbaar 
bloed van God´s enig geboren Zoon die Mens is geworden."



CONCLUSIE

• De eerste stap om de spirituele crisis van vandaag de dag tegemoet te treden 

is door het beeld/ begrip dat we van de zonde hebben te herstellen. Maar dit 

herstel kan pas plaatsvinden door een duidelijke onderricht over de 

onveranderlijke principes van de rede en het geloof, die de katholieke kerk 

altijd behouden heeft.  

• Er zijn goede gronden voor om te hopen dat we weer terug zullen keren naar 

een juist beeld van de zonde, met name in de Christelijke wereld en in de 

kerk. Dit zal gebeuren met behulp van goede catechisten, verlicht door de 

Bijbelse theologie van het verbond, door een aandachtig luisteren en door een 

vertrouwvolle openheid voor het Magisterium van de kerk, welke altijd onze 

gewetens zal blijven verlichten, en door een steeds weer voorzichtige manier 

van met het sacrament van de biecht omgaan.


