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As Ons Ons Sondes Bely 
 
“1:5 En dit is die verkondiging wat ons van Hom 
gehoor het en aan julle verkondig: God is lig, en 
geen duisternis is in Hom nie.  
1:6 As ons sê dat ons met Hom gemeenskap het en 
in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen nie 
die waarheid nie.  
1:7 Maar as ons in die lig wandel soos Hy in die lig 
is, dan het ons gemeenskap met mekaar; en die 
bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van 
alle sonde.  
1:8 As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei 
ons onsself en die waarheid is nie in ons nie.  
1:9 As ons ons sondes bely, Hy is getrou en 
regverdig om ons die sondes te vergewe en ons 
van alle ongeregtigheid te reinig.  
1:10 As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan 
maak ons Hom tot 'n leuenaar en is sy woord nie in 
ons nie.  
2:1 My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat 
julle nie moet sondig nie; en as iemand gesondig 
het, ons het 'n Voorspraak by die Vader, Jesus 
Christus, die Regverdige.  
2:2 En Hy is 'n versoening vir ons sondes, en nie 
alleen vir ons s'n nie, maar ook vir dié van die hele 
wêreld.” 
 

Uit die Eerste Brief van die Apostel Johannes 
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Die Christelike Lewe 
 

 Baie mense bely dat hulle die praktyk om jou 
sondes te bely verwarrend vind. Hulle sê hulle doen 
dit uit ‘n gevoel van gewoonte of plig, as ‘n rituele 
formaliteit sonder betekenis of inspirasie. 
 
 Daar is ‘n hele aantal redes vir hierdie erkende 
toestand, en ons kan in hiedie klein boekie nie eens 
begin met die diagnose van die oorsake daarvan of 
om die simptome daarvan te behandel nie. Dit is 
ons hoop om eerder tot ‘n duidelike insig te kan 
kom oor wat die betekenis van die mens se lewe is 
soos God dit sien, en hoe Hy dit in Christus en die 
Kerk aan ons toon, sodat die belydenis van sondes 
soos wat ons dit doen, vir ons betekenisvol en die 
inspirerende gebeurtenis sal word wat dit behoort te 
wees; die bevrydende ervaring van lewe in Christus 
en die Heilige Gees wat lei tot gemeenskap met 
God. 
 
Wees dan volmaak soos wat God volmaak is 
 
Ons sê ons glo in Christus. Dit beteken dat ons 
moet doen wat Christus ons gewys het om te doen. 
En dit beteken bowenal dat ons met ‘n volmaakte 
liefde moet liefhê. 
 
 Christene moet nie net God met hul hele hart, 
verstand, siel en krag,  en hul naaste soos hulself 
liefhê nie. Dit is die groot gebooie van die Ou 
Testament. (Sien Markus 12:28) Maar ons as 
Christene het die opdrag om die Here van die Nuwe 
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Testament te hoor en om sy gebooie te vervul: 
 
 Julle moet jul vyande liefhê; 
 doen goed aan die wat julle haat; 
 seën die wat julle vervloek; 
 bid vir die wat julle beledig; 

aan hom wat jou op die wang slaan, moet jy 
ook die ander een aanbied; 
gee aan hulle wat van julle steel, bedel en leen, 
en vra niks terug nie; 
doen aan almal – nie wat hulle werklik aan julle 
doen nie – maar wat julle wil hê hulle aan julle 
moet doen; 
moenie oordeel of veroordeel nie, maar gee en 
vergewe. 
Wees julle dan volmaak soos julle Vader in die 
hemele volmaak is. 

 
Dit is die leer van Jesus Christus, soos dit 
eenvoudig en duidelik op die bladsye van die 
Evangelie gestel word. 
 
Om lief te hê met die liefde van Christus 
 
 Al die gebooie van Jesus Christus kan 
opgesom word as die “volmaaktheid van God” in 
die een nuwe gebod wat die Here gegee het: dat 
ons moet liefhê met presies dieselfde liefde 
waarmee Hy liefhet. 
 

“'n Nuwe gebod gee Ek julle, dat julle mekaar 
moet liefhê; soos Ek julle liefgehad het, moet 
julle ook mekaar liefhê. Hieraan sal almal weet 
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dat julle my dissipels is, as julle liefde onder 
mekaar het.” 
(Johannes 13:34-35) 
 
Die oorspronklike bestemming van die mens 
 
 Hierdie “nuwe gebod” van Christus het na 
‘n wêreld-sonder-God gekom as iets radikaal 
nuuts. Maar dit was nie oorspronklik bedoel om 
hoegenaamd iets nuuts te wees nie. God wou 
gehad het dat die wêreld van die oomblik van 
die skepping af gevul sou word met sy liefde. 
Dit was die oorspronklike bestemming van die 
mens: om met God se lewe te lewe en om die 
uiteindes van die skepping met sy Goddelike 
Teenwoordigheid, wat die Liefde Self is, te vul. 
(Kyk 1 Johannes 3 en 4) 
 
Voortdurende Belydenis 
 

Nie een van ons kry dit reg om ons 
roeping te vervul nie naamlik om “soos God 
volmaak” te wees, die draers van sy 
Teenwoordigheid, wat Liefde is. In ‘n sekere 
sin is ons onvermoë verstaanbaar – nie 
verskoonbaar nie, maar verstaanbaar. 
 
 Dit is verstaanbaar in die mate dat so ‘n 
taak nooit ten volle voltooi word nie. In daardie 
sin is die Christelike lewe, die lewe van elke 
mens soos Christus dit geopenbaar het, nie ‘n 
“toestand” nie, maar ‘n “beweging.” Niemand is 
‘n ware Christen nie – of selfs ‘n ware mens nie 
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– totdat hy volkome vol is van die liefde van 
God. En dit is ‘n ewige lewe. 
 
 Ons onvermoë is nie bloot dat ons nie 
bereik het wat inderwaarheid ewig is nie, want 
dit is beslis nie sondig nie! Ons mislukking is 
dat ons as gedoopte, gesalfde Christene wat 
die Heilige Gees en Heilige Kommunie met 
God in die Kerk het, skaars ‘n besef van ons 
taak het! Ons gee feitlik geen aandag daaraan 
nie! Ons verlang skaars daarna! Ons werk 
skaars daaraan! 
 
 Dít is ons sonde. Nie net dat ons lewe nie 
die aanhoudende en voortdurende groei na 
volmaaktheid is wat die Heilige Paulus die 
beweging na die “volwasse man tot die mate 
van die volle grootte van Christus” (Ef. 4:13) 
noem nie. Maar ons sonde is dat ons nie 
werklik bewus is van ons “hoë roeping” nie en 
ons versaak dit voortdurend en aanhoudend 
deur gedagtes, woorde en dade wat 
inderwaarheid ‘n beweging in juis die 
teenoorgestelde rigting is. Hierdie “beweging in 
die teenoorgestelde rigting” is die omskrywing 
van sonde. Dit roep ons tot inkeer, wat beteken 
om onsself letterlik te verander. Dit vereis dat 
ons ons sondes bely. 
 
 Ons lewe in die Kerk - die ikoon van wat 
alle menslike lewe moet wees - moet dus 
voortdurende verandering na God toe beteken. 
Dit beteken voortdurende belydenis en berou. 
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Dit is net dié fundamentele besef wat die 
praktyk van die bieg vir ons betekenisvol maak. 
Dit is wat Christus geopenbaar het, en sy 
openbaring is altyd voor ons wanneer ons ook 
al as Kerk byeenkom vir die Goddelike Liturgie 
waar ons sy Woord hoor, smeek om sy 
ontferming, en sy Liggaam en Bloed vir ewig 
en altyd ontvang “tot vergifnis van sondes en 
die ewige lewe.” 
 

Belydenis in die Kerk 
 
 Die moontlikheid vir die voortdurende vergifnis 
van sondes in die Kerk berus by Hom wat alles in 
die Kerk moontlik maak: die Heilige Gees wat deur 
Christus van die Vader aan hulle gestuur is wat 
syne is: 
 
 Ons het die Heilige Gees ontvang net soos wat 
die apostels van Christus Hom ontvang het. En ons 
weet dat die woorde van Christus aan ons gerig is: 
 

“Ontvang die Heilige Gees. As julle die mense 
hulle sondes vergewe, dan word dit hulle 
vergewe; as julle die mense hulle sondes hou, 
dan is dit gehou.”  
(Jn. 20:22-23)  

 
Die teenwoordigheid en die krag van die 
Vergewende Christus bly in sy Liggaam, die Kerk, 
in die gawe van die Gees. Net soos wat Christus 
die Leraar, die Herder, die Priester, die Offerande, 
die Waarheid en die Lewe … en alles wat Christus 
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is  … deur die krag van die Gees in sy volk bly 
woon en werksaam is, bly Christus net so ook altyd 
by ons as die Vergewer van Sondes.  
 
Vergifnis deur openbare belydenis 
 
“As ons ons sondes bely …sal Hy ons vergewe …” 
Maar teenoor wie bely ons? Natuurlik teenoor God. 
Maar waar is God? God is met ons, glo die Kerk, 
deur Christus in die Heilige Gees. Ons bely teenoor 
God in sy Kerk. As ons na die Kerk toe kom om 
gedoop en gesalf te word, en om die Heilige 
Kommunie te ontvang, ….. sou dit regtig eienaardig 
wees as ons nie na die Kerk toe kom om ons 
sondes te bely en God se vergifnis te ontvang nie! 
 
 Ons bely teenoor God in die Kerk. Dit het vir 
eeue beteken dat ons teenoor die Kerk bely, 
teenoor al die lidmate van die Kerk. En dit het 
vandag nog dieselfde betekenis. 
 
 Die Christelike belydenis, en selfs belydenis in 
die Ou Testament, was altyd ‘n openbare belydenis. 
Daar is trouens nooit gedink dat belydenis iets 
anders as ‘n openbare belydenis kon wees nie. ‘n 
“Geheime” belydenis wat in die privaatheid van jou 
siel “teenoor God alleen” geskied – ‘n gedagte wat 
in die jongste tye nie ongehoord is nie – is 
heeltemal onbekend in die bybelse en kerklike 
geskiedenis. ‘n Belydenis wat nie volkome openlik 
en ‘n openbare belydenis voor God, die mens en 
die hele skepping is nie, is hoegenaamd geen 
belydenis nie. Dit is die Ortodokse Geloof. 
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Teenoor een persoon asof teenoor almal 
 
In die vroeë Kerk was belydenis van sondes 
teenoor die hele Kerk. Dan, wanneer dit vir almal 
duidelik was dat die berou van die persoon opreg 
was, het die hoof van die gemeente – die biskop of 
die priester – die “gebed van kwytskelding” gelees 
wat dit duidelik gemaak het dat God die boeteling 
deur Christus, deur die Heilige Gees in die 
byeenkoms teenwoordig, vergewe het. 
 
 Met verloop van tyd het die openbare aspek 
van belydenis in die Kerk al hoe moeiliker geword 
as gevolg van die toename in lidmaatskap, en die 
gevolglike verlies aan intimiteit en gemeenskap en 
onderlinge betrokkenheid van die kerk se lidmate 
by mekaar. Dus het belydenis van sondes 
inderwaardheid al hoe meer ‘n private 
aangeleentheid geword, en het Christene hul 
sondes bely teenoor spesiaal-uitgekose manne, 
priesters of selfs leke-monnike, wat as bevoeg  en 
medelydend genoeg beskou is om met medelye te 
kan luister, berading te kan gee, te bemoedig  … en 
veral om die mens in sy sondes te kan liefhê.   
 
Hoewel die gebruik verander het, het die leer 
presies dieselfde gebly: Christene het hul sondes 
openlik, teenoor mekaar, bely, in die Gees het 
Christus in die Kerk vergifnis van God die Vader 
geskenk. Hierdie vergifnis is deur die leier van die 
plaaslike kerk, die biskop of priester, uitgespreek 
wanneer hy die boeteling by die Heilige Kommunie 
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ontvang het. Maar die belydenis is gedoen teenoor 
een persoon asof dit openlik teenoor almal gedoen 
is; of om dit anders te stel, die belydenis is steeds 
openlik en teenoor almal gedoen, maar in die 
persoon van een van die broeders.  
 
Die herder word die biegvader 
 

Ons bely vandag ons sondes teenoor ons 
herder. Maar ons moet steeds verstaan dat ons 
teenoor hom bely asof ons dit teenoor almal doen. 
Ons bely teenoor almal in sy persoon. 
 
 Die herders van gemeentes – hoewel dit nie 
oral in die Ortodokse Kerk so is nie, daar party 
Kerke spesiale biegvaders het – het die funksie 
gekry om die belydenisse van mense aan te hoor 
omdat hul funksie in die Kerk is om te sorg vir die 
geestelike integriteit van die Eucharistiese Altaar; 
om toe te sien dat niemand die Tafel van die Here 
op ‘n ongelowige, godslasterlike of eenvoudig ‘n 
sondige manier nader nie; en om oor die algemeen 
te sorg vir die totale lewe van die plaaslike 
gemeente as die een wat die teenwoordigheid van 
Christus in die Liggaam openbaar. 
 
 Ons bely dus teenoor ons herders, nie omdat 
hulle die mag het om die sondes as enkelinge te 
vergewe nie, maar omdat hulle die plig het om as 
die konkrete vergestalting van die Here te wees wat 
Self in die Gees teenwoordig is. Die priester 
verteenwoordig dus in die aanhoor van die bieg en 
as getuie van die opregte boetvaardigheid en met 
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die uitspreek van die woorde van vergifnis nie net 
die Here nie, maar al die lidmate van die Liggaam 
van die Here, die Kerk. Hy staan daar namens 
almal. 
 
Openlike belydenis teenoor ‘n ander persoon 
 
 Hoewel dit maklik is om aan te toon dat 
sondebelydenis in die Bybel en die Kerk altyd ‘n 
openbare belydenis was, bly die vraag tog, veral 
deesdae, waarom dit so moet wees. 
 
 Kan God nie iemand in die geheim vergewe as 
hy stilletjies in sy hart teenoor God bely nie? 
Natuurlik kan Hy! Tog het God Self, wat Homself 
aan die mens geopenbaar het, ook aan ons 
geopenbaar dat opregte berou die oopmaak en 
openbaarmaking van ‘n mens se lewe aan almal, 
die blootstel van ‘n mens se ware self aan die oë 
van die heelal, die smeking om vergifnis van alle 
skepsels beteken. Maar waarom is dit so? 
 
 Daar is baie antwoorde. En die mees 
klaarblyke skyn die volgende te wees: 
 
 In die eerste plek is die ervaring van die 
Christen die ervaring van die Laaste Oordeel, die 
Koninkryk van die Hemele, die volle 
Teenwoordigheid van God. In hierdie ervaring verlig 
en ontbloot die Lig van Christus al die geheime 
dinge in die wêreld. As ons die oordeel aan die 
“einde” moet deurmaak, moet ons dit reeds nou in 
die Kerk deurmaak om volkome gereinig te word. 
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En dit is nie net ‘n straf en ‘n skande nie – hoewel 
dit dit beslis ook is; dit is ook die gawe van vryheid, 
van reiniging, van vergifnis, van die losmaak van 
alles wat donker en weggesteek en sondig in ons 
is. Dit is ‘n bevrydende ervaring. By elke Liturgie 
kom Christus in ons midde om te oordeel en te 
vergewe. Ons sê voortdurend: Here, ontferm U! En 
ons lê ons lewe voor Hom bloot sodat ons vergewe 
en geseën mag word. 
 
 Tweedens sondig ons in ons sondes, selfs in 
die mees persoonlike en geheime sondes, nie net 
teen God alleen nie, maar ook teen alle mense en 
die hele wêreld. Elke individuele lewe het 
universele maatskaplike en kosmiese  afmetings. 
Daar is geen lewe wat ‘n blote private gesprek met 
God is nie. En wat ons sondes betref, moet ons 
miskien sê dat ons in ons boosheid “meer skuldig” 
is voor die skepping as voor God. Ons sondes kan 
God nie regtig seermaak nie – behalwe dat ons sy 
liefde beledig – maar hulle kan ons broers en 
susters en die wêreld wond en besmet. Ons moet 
dus bely teenoor hulle wat ons deur ons oortredinge 
bevlek en beseer het. Ons bely teenoor almal. 
 
 Derdens is dit ‘n feit dat ons nie die werklike 
aakligheid en lelikheid van ons sondes kan sien nie, 
totdat ons hulle sien in die denke en die hart van 
die ander teenoor wie ons bely het. Ons kan ook 
nie die walglike en vernederende skande van sonde 
besef totdat ons ontbloot staan voor ‘n “gelyke” nie. 
In daardie sin moet ons insien dat belydenis 
hoegenaamd nie ‘n belydenis is nie behalwe as dit 
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‘n belydenis teenoor ons gelykes, teenoor iemand 
soos ons, teenoor iemand op ons eie vlak, teenoor 
iemand voor wie ons skuldig is, teenoor ons broer 
en suster in Christus, is. 
 

Voorbereding vir die Bieg 
 
 Om behoorlik te bieg, moet ons ons voorberei. 
En die voorbereiding vir die bieg het net een 
werklike doel: dat ons onself sal sien soos wat ons 
werklik in die oë van God lyk sodat ons ons sondes 
kan bely met die opregte begeerte om vergewe te 
word. 
 
Selfondersoek 
 
 Om ons sondes te bely, moet ons weet wat 
hulle is. En om te weet wat hulle is, moet ons ons 
lewens ondersoek: wat ons dink, wat ons sê, en wat 
ons doen. 
 
 Die groot probleem hier is vir baie van ons dat 
ons nie ‘n ordentlike maatstaf het waarvolgens ons 
onself kan beoordeel nie. Ons beoordeel deur wat 
ons dink die ware maatstawwe is, maar wat eintlik 
so ver van die Christendom is as wat die hemel van 
die aarde is. 
 
 Ons oordeel, byvoorbeeld, onsself deur ons eie 
idee van die normale persoon: “ons is normaal, 
gemiddeld, soos ander, niks erger nie ……” Of ons 
oordeel volgens die standaarde van ons 
samelewing: “Ons is ordentlike burgers, 
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wetsgehoorsaam, hardwerkend, spaarsamig ….” 
 
 Of ons oordeel volgens ‘n paar kerklike 
gebruike wat op sigself en op hul eie geen werklike 
Christelike waarde hoegenaamd het nie: “Ons gaan 
Sondae Kerk toe, eet nie vleis op Vrydae nie, sê 
ons gebede, dans nie tydens die Groot Vastyd nie 
…” 
 
 Of, op die ou end, oordeel ons volgens Ou 
Testamentiese waardes, wat baie goed is, maar 
hoegenaamd nie op die vlak van die lewe is 
waartoe Christene geroep word nie: “Ons steel, 
lieg, moor en pleeg nie ontug nie ……..” 
 
 Die eintlike punt hier is dat selfondersoek ‘n 
diep en ernstige kyk na onsself moet wees met 
eerlikheid en moed en die begeerte om werklik te 
sien. Maar dit moet ook ‘n oordeel wees gemeet 
aan streng Christelike standaarde: die lesse en leer 
van Jesus Christus. 
 
Die bestudering van die Here se leerstellings 
 
 Voor ons ‘n self-ondersoek kan doen, moet ons 
‘n studie van die Evangelie en die Nuwe Testament 
as geheel maak. Hoe kan ons onsself volgens 
streng Christelike standaarde beoordeel as ons nie 
regtig weet wat dit is of dit nie ernstig opneem nie? 
By die voorbereiding vir die bieg  moet ons dus 
regtig meer tyd daaraan wy om na Christus te kyk 
as na onsself. Want dit is beslis waar om te sê dat 
ons onsself baie duideliker kan sien deur vir ‘n kort 
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tydjie intensief na Christus te kyk as deur ure se 
persoonlike selfondersoek. 
 
 Christene behoort die Evangelie en die leer 
van die Nuwe Testament te ken. Ter voorbereiding 
vir die bieg gee die Vaders van die Kerk vir ons ‘n 
paar spesifieke Skrifgedeeltes wat ons kan help 
sien wat ons is in vergelyking met wat ons behoort 
te wees. Hierdie gedeeltes is die volgende: 
 

1. Die Bergrede: Mt. 5,6,7; Lk. 6. 
2. Die laaste hoofstukke van die Heilige Paulus 

se brief aan die Romeine: 12, 13, 14. 
3. Die 13de hoofstuk van die Heilige Paulus se 

Eerste Brief aan die Korinthiërs. 
4. Die Eerste Brief van die Heilige Johannes. 

 
Natuurlik is hierdie gedeeltes nie alles wat daar 

te sê is oor die totaliteit van die Christelike lewe 
nie, maar hulle is van onskatbare waarde by 
selfondersoek. As ons dit noukeurig en aandagtig 
lees, en dit toepas op ons eie houdings en 
handelinge – en altesaam kom dit neer op nie 
meer as dertien bladsye in ‘n normale-grote 
Bybel nie – sal ons meer as genoeg geleentheid 
hê om onsself te beoordeel volgens die 
standaarde waarvolgens Christene geoordeel 
moet word. 

 
Gebed en vas 
 
Saam met ons selfondersoek en die lig van die 
Christelike ideale, moet ons ons met gebed en vas 



	   18	  

vir die bieg voorberei. Albei hierdie dissiplines is 
nodig om seker te maak dat ons duidelik sien, om 
ons denke te bemeester en om ons in ‘n lewende 
aanraking met God te plaas wat ons Self sal 
inspireer om dié dinge te sien wat inderwaarheid vir 
Hom behaaglik is.  
 
 In gebedeboeke is daar gebede voor die bieg 
wat gelees kan word, saam met die boetepsalms, 
as ‘n mens hulle wil lees (byvoorbeeld Psalms 
31(32), 37(38), 50(51), 101(102), 129(130), 
142(143). Hierdie gebede kan op jou eie gelees 
word of, wat moontlik beter sou wees, gelees word 
saam met ander boetvaardige Christene. Dit sou 
beslis nie sleg wees as ons in ons kerke die 
gemeenskaplike karakter van boetedoening voor 
die Here sou kon terugbring nie – dat ons almal wat 
“elkeen afsonderlik lede van mekaar (is)” ook almal 
sondaars voor God en mekaar is – en so die 
“openbare” aard van sondebelydenis minstens deur 
ons gemeenskaplike aanbidding kan herwin. As dit 
nie prakties is dat dit deur die hele gemeente 
gedoen word nie, kan dit beslis gedoen word die 
aande waartydens die bieg aangehoor word, in die 
kerk of met familie en vriende. Bowendien is dit 
jammer dat gesinne nie meer dikwels as gesinne 
bieg en Kommunie ontvang nie. 
 
Om ons lewe reg te stel 
 
 Die finale stap in die voorbereiding vir die bieg 
is die “regstel” van watter sondes ons ook al nog by 
magte is om reg te stel. Dit beteken, byvoorbeeld, 
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dat ons nie diefstal kan bely sonder die teruggee 
van wat ons gesteel het nie; of haat, sonder om ons 
vyand te vergewe; of woede, sonder om om 
verskoning te vra vir die een wat ons aanstoot 
gegee het nie. 
 
 Om dit te doen, word deur Christus Self 
duidelik gestel as ‘n vereiste vir boetedoening 
wanneer Hy vir ons sê dat as ons by die altaar is 
om ons gawe te offer en dit ons byval dat ons broer 
iets teen ons het, moet ons ons gaan versoen met 
ons broer voor ons ons gawe kan offer. (Sien Mt. 
5:23) 
 
 Selfs hier moet ons egter versigtig wees dat 
ons nie erger sondig deur ‘n “vertoning” te maak 
van hoe ons dinge regstel deur ons sogenaamde 
“Christelike vroomheid” te gebruik as ‘n geleentheid 
vir verwaandheid of spog of aanstellerigheid nie. 
Ons handeling van ons lewe regstel moet dus met 
omsigtigheid gedoen word; stilletjies, in die geheim, 
selfs in stilte sodat ons dade harder en meer 
oortuigend sal spreek as ons woorde – maar hoe 
ook al, hierdie dinge moet gedoen word voor die 
bieg, of beslis voor die Heilige Kommunie. 
 
 Op hierdie punt moet dit ook duidelik gestel 
word dat geen mate van vas en gebed die 
noodsaaklike handelinge van ware berou by die 
bieg kan vervang nie. Dus moet die persoon wat 
daarop aandring om tot Kommunie toegelaat te 
word op grond daarvan dat hy “al die gebede 
gelees en ‘n week lank gevas het”, hoewel hy 
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steeds weier om met sy broer versoen te raak, leer 
dat hierdie rituele dade niks beteken, absoluut niks, 
los van die werklike Christelike lewe nie. 
 

“As ons sê dat ons God liefhet en ons broer 
haat, is ons leuenaars … want as julle die 
mense nie hulle oortredinge vergewe nie, sal 
julle Vader julle oortreding ook nie vergewe 
nie.” (Sien 1 Johannes 4:20; Mattéüs 6:14) 

 
Om te kom bieg 

 
Daar is verskillende gebruike in verskillende kerke 
wat die eintlike belydenis van sondes betref; dus sal 
ons net die mees algemene aspekte bespreek. 
 
Volg die plaaslike gebruik 
 
 Wanneer ons kom bieg, kan die priester ons 
vra om te staan of te kniel; om hierdie of daardie 
gebed voor of na of selfs tydens die belydenis te 
bid; of voor of na Kommunie, of selfs vir ‘n tyd lank 
in die dae daarna. Hy kan ons miskien vrae vra, of 
miskien nie. Hy kan miskien ‘n spesiale 
boetedoening voorskryf, of miskien nie. Daar is baie 
maniere en geen vaste, onbuigsame reëls wat dit 
betref nie. Maar die Christelike punt hier is dat ons 
liefdevol en nederig genoeg moet wees om watter 
belydeniswyse ook al te volg wat van krag is waar 
ons is en nie ons eie spesifieke styl te probeer 
afdwing nie. Dit beteken nie dat ons nie die 
belydeniswyse wat ons verkies met ons biegvader 
kan bespreek nie, maar dit beteken wel dat ons 
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moet besef dat enige biegwyse van minder belang 
is vir die wesenlike betekenis van die bieg en 
berou. 
 
Kom om vergifnis te ontvang 
 

Ons kom om geen ander rede na die bieg toe 
nie as om vergifnis van God te ontvang. Ons kan 
ons biegvader miskien om raad vra. Maar ons moet 
duidelik in gedagte hou dat die bieg nie ‘n “gesellige 
geestelike gesprek” of ‘n soort “godsdienstige 
psigo-analise” is nie. Dit beteken die staan voor 
God met die verlange om deur Hom aanvaar en 
liefgehê te word, om gereinig en met sy Koninkryk 
versoen te word. 

 
Geestelike berading is moontlik as deel van die 

bieg, en deesdae, wanneer ons, helaas, byna nooit 
ons geestelike lewe bespreek, behalwe in die bieg 
nie, is dit miskien die enigste geleentheid om dit te 
doen. Maar ons moet nog steeds besef dat dit ‘n 
neweproduk, hoewel ‘n waardevolle neweproduk, 
van die bieg is, en dat die “sukses of mislukking” 
van ‘n bieg hoegenaamd nie afhang van die 
persoonlikheid of beradingsvermoë van die 
biegvader nie. 

God tree Self op tydens die bieg! En Hy kan 
moontlik met ons praat wanneer ons dit die minste 
verwag, of deur ‘n priester van wie ons dit die 
minste verwag het, as ons maar net nederig 
genoeg sal wees om ons oop te stel om Hom te 
hoor sonder dat ons enige menslike vooroordele 
toelaat om sy Lewende Teenwoordigheid in die 
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sakrament te verhinder. Maar, hoe dié dinge ook al 
staan, bly dit so dat ons opregte en egte berou en 
verlange om in ‘n nuwe lewe gereinig en vernuwe te 
word, die uitsluitlike doel van belydenis in die Kerk 
is. 

 
Bely ons sondes 
 
Ons gaan na die bieg om ons sondes te bely. 

Ons moet dit duidelik en openlik doen, sonder om 
ons oor te gee aan ongure besonderhede, maar 
sonder om die volle krag van die boosheid daarvan 
te verminder deur vaaghede soos: “die gewone 
dinge; huishoudelike sondes, alledaagse sondes, 
ens.” ‘n Duidelike insig in Christus se leer is al wat 
ons kan help om dit goed te doen. Ons moet dit ook 
‘n gewoonte maak om te sê watter sonde of sondes 
ons dink ons lewens oorheers. 

 
Ons kom ook na die bieg toe om ons eie 

sondes te bely. Dit is baie maklik om in die 
versoeking te kom om die sondes van ander te bely 
– lede van ons gesin, mense wat saam met ons 
werk, ander gemeentelede. Party mense doen dit 
gereeld, en nie binne die konteks van ‘n 
“gemeenskaplike probleem” nie, maar suiwer en 
alleenlik met eiegeregtige veroordeling, hoewel 
nogal dikwels versluier in die kleed van 
belangstellende kommer. As daar ‘n egte behoefte 
is om ‘n geestelike gesprek te voer oor ‘n ander 
persoon, moet dit streng buite die bieg geskied. Dit 
is absoluut noodsaaklik dat ons in die bieg net en 
uitsluitlik aandag gee aan onsself, ons eie lewens 
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en ons eie sondes en oortredinge. 
 
Vermy dit om angsvallig te wees 
 
Selfs voor ons die bieg nader, moet ons weet 

dat ons nie elkeen van ons sondes sal onthou of 
dat dit van ons verwag word nie. As ons dus 
toevallig iets tydens die bieg onwillekeurig en 
onopsetlik vergeet, hoef ons nie beangs te wees 
dat God dit nie sal vergewe nie. Na ‘n opregte bieg 
waarin ons alles menslik moontlik gedoen het om al 
ons sondes te bely, is die “kwytskeldingsgebed” 
werklik vir al ons sondes; opsetlik en onopsetlik, dié 
waarvan ons weet en dié waarvan ons nie weet nie, 
dié wat bely is of onbewus nie bely is nie. Ons hoef 
nie na die priester terug te gaan as ons eerlikwaar 
‘n klein sondetjie in die bieg vergeet het nie. 

 
Oor die algemeen is dit baie belangrik dat ons 

tot elke prys vermy om angsvallig te wees oor ons 
sondes tot die punt waar ons God se 
barmhartigheid betwyfel of dink dat sy vergifnis 
afhang van ons menslike waardigheid daarvoor of 
ons swak geheue. God oordeel ons voorneme en 
opregtheid in berou en nie ons vermoë om te 
onthou nie. Dit beteken natuurlik nie dat ‘n “opregte 
voorneme” die plek inneem van ‘n werklike 
belydenis van sondes nie. Maar dit beteken beslis 
dat die krag van God se vergifnis nie gebonde is 
aan ons onthou van werklike sondes, of selfs ons 
vermoë om hulle te vermy nie. 

 
Daar is nooit so baie of sulke groot sondes dat 
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God dit nie kan vergewe nie. Daar is nooit ‘n bieg 
so volmaak dat dit as gevolg van die volmaaktheid 
daarvan God se ontferming verdien nie. Daar is 
nooit ‘n Heilige Kommunie wat nie gegee sowel as 
ontvang word deur die sondaar nie. Enige ander 
gedagtes oor enige van hierdie kwessies is nie net 
slegte teologie nie, maar godslasterlik; en kan selfs 
lei tot geestes- en geestelike versteurdheid. 

 
Die stryd om te oorwin 
 
God vergewe ons sondes nie bloot op 

voorwaarde dat ons hulle bely nie, maar op 
voorwaarde dat ons hulle werklik haat en probeer 
oorwin. Toe ‘n Heilige gevra is hoe ons kan weet 
dat God ons vergewe het, het die Heilige 
geantwoord: “As jy jou sondes haat, is jou sondes 
waarlik vergewe.” 

 
Met Christelike berou is daar geen plek vir 

jammer voel vir ons sondes, of die regverdiging 
daarvan, of hulle weg te redeneer, of dit op ander of 
die “situasie” of op menslike swakheid te blameer 
nie. Sondes kan net herken word, gekonfronteer 
word, verag word en deur mense verwerp word – 
en deur God vergewe word. En dit is al waarop dit 
neerkom. 

 
In die bieg moet ons dus belowe dat ons op 

elke moontlike wyse aan ons bekend, ons sondes 
sal probeer oorwin en ons lewens regstel. Ons 
enigste belofte kan egter net wees dat ons sal 
probeer. Ons kan eintlik geen werklike waarborg vir 
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‘n goeie gevolg gee nie. En dit is eintlik al wat God 
wil hê: ‘n vasberade stryd om te oorwin. As ons 
hierdie stryd met alle mag en moed in ons aanpak, 
sal God Self die oorwinning gee – wanneer Hy 
alleen besluit om dit te gee. Ons enigste taak is om 
in die stryd getrou te bly. 

 
GEWETENSONDERSOEK VOOR DIE BIEG 

 
Die beste voorbereiding vir die belydenis van 

sonde is ‘n selfondersoek op grond van die Here se 
leer in die Bergrede. Hierdie paar hoofstukke in die 
Evangelie wat met die Saligsprekinge begin, gee ‘n 
opsomming van die Christelike lewe in die 
belangrikste aspekte daarvan. 

 
Voor die bieg behoort ons ons Bybels te neem 

en te lees en te dink en onsself te bevraagteken 
met betrekking tot die Bergrede, nie bloot ten 
opsigte van ons algemene houding nie, maar ten 
opsigte van ons werklike, konkrete gedagtes en 
woorde en handelinge. Ons behoort dit te doen nie 
net ter oorweging van die hele spektrum van ons 
bestaan op hierdie aarde nie: tuis met ons gesinne, 
by die werk, in ons beroepsorganisasies en 
vakbonde, in ons sosiale en politieke optredes, in 
ons sakebedrywighede, in die bedryf van ons 
private sake, in hoe ons ons menings vorm en ons 
besluite neem en ons handelinge uitvoer. Dit alles 
moet deel van ons selfondersoek wees voor ons na 
die Here toe kan kom. 

 
Die volgende vrae, geplaas in die lig van die 
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saligsprekinge, word hier gebied as hulp tot die 
bereiking van die mininum selfkennis. Dit word 
gegee meer as ‘n algemene aanduiding van wat 
ons benadering behoort te wees as ‘n volledige 
“gewetensondersoek”. Voor ons begin, moet ons 
egter eers die mees fundamentele vraag vra wat sal 
bepaal of ons sal slaag of misluk: Glo ons werklik 
dat die leer van Christus prakties en toepasbaar in 
ons lewens en in die wêreld is? Glo ons werklik dat 
die Heilige Gees in ons is en “alles moontlik maak”, 
met inbegrip van die onderhouding van die gebooie 
van Christus? Indien nie, is daar geen rede om 
voort te gaan met die belydenis, of met die Kerk in 
die algemeen nie.  

 
Salig is die wat arm van gees is ……. 
 
Is ek arm voor God en mense? Kweek ek die 

houding van armoede? Besef ek dat alles God s’n 
is en van God kom? Gebruik ek my lewe en alles 
wat ek het as dit wat aan God behoort? Deel ek die 
aardse goedere met ander, wetend dat alles God 
s’n is? Kry ek my menings en idees van God. Erken 
ek my geestelike en intellektuele armoede voor 
God, terwyl ek sy Wysheid en Waarheid aanvaar? 
Is ek besitlik, selfsugtig, selftevrede, eiegeregtig, 
eiesinnig? Is ek die aanbidder van my eie menings, 
idees, besittings? Begeer ek status, mag, gesag, 
rykdom, posisie? Het ek regtig lief en waardeer ek 
werklik armoede as die volmaakte ideaal? 

 
Salig is die wat treur ….. 
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Is ek iemand wat treur? Beween ek die lyding 
van mense? Ween ek oor die probleme in die kerk 
en die staat, die gesin en die samelewing? Ly ek 
saam met almal wat ly, in armoede en ellende, in 
nood en sonde? Ween ek oor siekte, siektes, 
tragedie en die dood? Of “vat ek dit maar soos dit 
kom” terwyl ek voorgee dat dit moed is terwyl dit in 
werklikheid hartvogtigheid en ‘n gebrek aan 
simpatieke medelye is? Het ek medelye met die 
geringes, die onkuises, die verslaafdes, die 
selfsugtiges, die armsaliges, die boses, en die 
sondiges van die wêreld sonder om te oordeel of te 
veroordeel? Treur ek oor die sondes en foute van 
ander? Of lag en verlustig ek my en spot en 
verkneukel ek my op ‘n perverse wyse oor dit 
waaroor ‘n ware Christen, in navolging van 
Christus, net kan treur? 

 
Salig is die sagmoediges  …… 
 
Is ek sagmoedig met die sagmoedigheid van 

Jesus? Is ek sagmoedig in dié sin dat ek boosheid 
net met die goeie beveg? Aanvaar en beoefen ek 
die feit dat nederige liefde en waarheid en moed in 
die goeie die enigste wapen beskikbaar is in die 
stryd teen sonde en sondige mense? Speel ek baas 
oor ander, tuis, by die werk, by die kerk? Hou ek 
van en gebruik ek inderwaarheid geweld, redelose 
bevele, blinde gesag, intimidasie, dwang, om my wil 
te laat geld? Seën ek diegene wat my vervloek, bid 
ek vir hulle wat my beledig, doen ek goed aan hulle 
wat my haat, dien ek hulle wat my misbruik, praat 
ek met hulle wat my vermy? Het ek my vyande lief 
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en vergewe ek my oortreders? Glo ek in die metode 
van die sagmoedigheid van Christus as die enigste 
manier om werklik te presteer? 

 
Salig is die wat honger en dors na die 

geregtigheid …… 
 
Honger en dors ek na God? Wil ek graag 

regverdig wees? Werk ek daaraan om heilig te 
wees? Lees ek of studeer ek of wend ek enige 
volgehoue poging aan ter wille van die Liefde en die 
Waarheid, en die Gees van God? Bid ek? Vas ek? 
Doen ek enige “geestelike oefeninge” wat my oefen 
in goedheid? Gaan ek Kerk toe? Neem ek aan die 
sakramente deel? Gaan ek uit my pad om te help, 
te leer, te dien op een of ander manier? Doen ek dit 
wat ek weet geregtigheid bewerkstellig? 

 
Salig is die barmhartiges …. 
 
Betoon ek barmhartigheid teenoor ander? 

Vergewe ek hulle wat my aanstoot gee? Probeer ek 
hulle wat anders is, verstaan? Is dit vir my lekker 
om te oordeel en te veroordeel? Praat ek oor ander 
mense? Verlustig ek my in ‘n geskinder? Sê ek 
goed wat miskien waar is, maar wat ek nie hoef te 
sê nie en wat net skade kan aanrig? Verbly ek my 
in wat verkeerd is? Is ek wetties, sodat ek die wet 
liewer het as die Gees? Probeer ek dinge toesmeer 
en bedek ek oortredings, of krap ek dinge om deur 
te kritiseer en te verdoem? Is ek kinderagtig en 
kleinlik? Belaster en beskaam ek? Is ek 
bevooroordeeld, en oordeel ek en maak afleidings 
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sonder die werklike feite maar met vooroordele? 
Verkies ek eintlik streng oordeel bo tere 
ontferming? 

 
Salig is die wat rein van hart is …. 
 
Het ek reinheid lief, onskuld en 

ongeskondenheid? Is ek bevuil deur vuil gedagtes 
en woorde en dade? Is my denke bevlek met 
demoniese rasionaliserings en vooroordele? Of is 
ek rein in my openheid vir alles wat goed is? Is my 
liggaam bedorwe deur dierlike wellus en 
hartstogte? Is my gedagtes en dade rein, of is daar 
altyd verskuilde motiewe en bybedoelings? Vertrou 
ek ander en kan ek met koersvastheid  en algehele 
integriteit in alles vertrou word? Of is ek agterbaks 
en mislei ek ander, kul ek hulle en lieg ek? Is ek 
skynheilig en pretensieus?  Is ek vasgevang in die 
een of ander passie: eet, drink, rook, werk, speel, 
slaap, of iets anders wat meer beheer oor my het 
as wat ek daaroor het? Is daar enige donkerheid of 
onreinheid wat my verblind en my weerhou van 
vryheid en heelheid by God? 

 
Salig is die vredemakers …. 
 
Hou ek van en maak ek vrede? Tuis, by die 

werk, by die kerk, in die gemeenskap en in die hele 
wêreld? Is ek toornig en ongeduldig? Soek ek twis 
en argumente? Lok ek ander uit om kwaad te 
word? Glo ek daarin om “die ander wang te draai”? 
Of neem ek my toevlug tot fisieke krag? Hou ek van 
geweld? Aanbid ek aggressie en mag? Soek ek 
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innerlike vrede en stilte wat die basiese 
voorvereiste vir vrede in die wêreld is?  

 
Salig is die wat vervolg word ter wille van die 

geregtigheid ….. 
 
Word ek ooit vervolg vir wat reg is? Is ek bereid 

daartoe? Is ek bereid om my lewe, sonder 
vergelding, te gee vir wat waar is? Neem ek deel 
aan goeie aktiwiteite wat my dalk kritiek van ander 
op die hals kan haal? Of kies ek die maklike uitweg 
van onbetrokkenheid by menslike sake, in die gesin 
of die werk of die kerk of die groter gemeenskap? 
Neem ek vir lief met dinge wat verkeerd is uit vrees 
of papbroekigheid of luiheid? Hardloop ek weg vir 
verantwoordelikheid? Aanbid ek sekuriteit? 
Verdedig ek my eie klein lewetjie in stryd met die 
geregtigheid van God? Skaam ek my trouens vir 
Christus? 

 
Verbly en verheug julle, omdat julle loon groot 

is in die hemele ….. 
 
Is my vreugde en blydskap in God? Of is dit 

geleë in die wêreld met sy hartstogte, magte, 
besittings en eer? Is ek kleinlik en moeilik of jaloers 
en buierig? Is ek wanhopig? Is ek pessimisties en 
vol angs? Kla ek en dra  ek somberheid en ergernis 
aan ander oor? Het my geloof geen uitwerking op 
my dade en houdings ten opsigte van gebeure in 
die wêreld nie? Let ek regtig “op die lelies van die 
veld   ……” en vertrou ek op God en verheug ek my 
in dié vertroue? Is my skat in God of in myself? Is 
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my lewe “met Christus verborge in God in die 
hemel”, of is ek eintlik ‘n man van hierdie tyd in 
liggaam, denke en gees? Glo ek en het ek 
inderwaarheid die vreugde van glo? 
 

‘n Gebed van berou 
 

O Here my God, ek erken dat ek teen U gesondig 
het in gedagte, woord en daad. 
Ek het ook versuim om te doen wat U heilige wet 
van my vereis. 
Maar nou wend ek my weer met berou en 
boetvaardigheid tot U liefde en genade. 
Ek smeek U om my al my oortredinge te vergeef en 
my van al my sondes te reinig. 
Here, maak my hart vol van die lig van U 
waarheid. Versterk my wil deur U genade. 
Leer my om net wat U behaag, te begeer en te 
doen. Amen. 

 


