
NOT ALONEQ&A

Vergeeft God echt alle zonden? Ook als het echt iets super ergs 
is? Of onthoudt Hij het voor altijd en wil hij je niet helpen?

QUESTION

ANSWER
Ik proef in je vraag een beetje angst voor God. Eigenlijk vraag 
je of God wel echt te vertrouwen is als Hij zegt dat Hij onze 
zonden vergeeft. Je mag weten dat als wij geloven in wat 
Jezus voor ons heeft gedaan, al onze zonden zijn vergeven. 
De zonden van vroeger, die van vandaag en zelfs die van 
de toekomst. Iedereen zondigt nog, gewoon omdat we niet 
volmaakt zijn. We doen dingen die onszelf of anderen of 
bijvoorbeeld de natuur schaden. Dat doet God verdriet en 
Hij wil graag dat we dat inzien en dat we het met Hem eens 
zijn.

Als je zonden ‘belijdt’, zoals dat heet, zegt je dus eigenlijk 
tegen God: “U hebt gelijk, dat was niet goed”. Meer is niet 
nodig. Als we dat zeggen, mogen we ook gelijk weten dat 
het ons al vergeven is. Natuurlijk zijn er dingen die we fout 
doen die niet handig zijn of gewoon stom of zelfs schadelijk 
voor onszelf of voor anderen. Dan is het ook goed om, als 
het kan die schade op te ruimen door het bijvoorbeeld weer 
goed te maken met een ander. Soms kunnen we dingen niet 
meer goed maken of herstellen. Dan zijn er consequenties. 
Niet omdat God boos is, maar omdat onze daden simpelweg 
gevolgen hebben. Dat kan helemaal niet leuk zijn, maar je 
hoeft het niet nog erger te maken door te denken dat God je 
niet vergeven heeft.

God is goed. Hij heeft het goede met je voor. Je hoeft niet 
bang voor Hem te zijn, want Hij houdt van je. Vergelijk het 
maar met je ouders. Waarschijnlijk doe je wel eens dingen die 
hen teleurstellen of verdriet doen. Gewoon omdat ze niet 
goed zijn. Maar als het goed is, blijven ze van je houden en 
steunen ze je altijd, zelfs als ze soms even een stevig gesprek 
met je moeten voeren. Daar lijkt onze relatie met God ook 
op. Weet dat Hij altijd in je blijft geloven en het goede voor 
je zoekt.

Heb jij ook een vraag? Stel ‘m op
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Als je wil kan dat zelfs anoniem!
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Een tijdje geleden ontvingen we via

een anonieme vraag. Wieger Sikkema, voorganger van 
Berea Noord, geeft antwoord op deze vraag. 
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