
OVER BOETE  & VERZOENING

Fundament van de biecht
Op de avond van die eerste dag van de week waren de
leerlingen bij elkaar. Hoewel de deur op slot was uit
vrees voor de Joden, kwam Jezus. Ineens stond Hij in
hun midden en zei: “Vrede!” Na deze groet toonde Hij
hun zijn handen en zijn zijde. Vreugde vervulde de leer-
lingen toen ze de Heer zagen. “Vrede”, zei Jezus nog-
maals. “Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik
jullie.” Na deze woorden ademde Hij over hen. “Ontvang
de heilige Geest”, zei Hij. “Als jullie iemand zijn zonden
vergeven, dan zijn ze ook vergeven; als jullie ze niet
vergeven, dan blijven ze behouden.” 
(Joh.20,19-23)

Je kunt je afvragen wat er toen precies is voorgevallen.
Mogelijk heeft Jezus het zo gezegd, mogelijk is het de
neerslag van gesprekken die Jezus met zijn apostelen
heeft gevoerd maar hoe dan ook, van het allervroegste
christendom heeft men geloofd dat voorgangers van de
geloofsgemeenschap in Jezus’ naam iemand zijn zon-
den konden vergeven. Bij de theologische vestiging van
het priesterschap als de door de officiële Kerk benoem-
de functie voor het leven is het bedienaarschap van het
sacrament van de zondenvergeving aan priesters toe-
gewezen.

De praktijk ooit 
Aanvankelijk was dat de bisschop, maar in de eerste
eeuwen groeide de Kerk snel en de bisschop kreeg
hulpen die later priesters zouden worden genoemd. Zij
bedienden de sacramenten, zoals bv. ook de doop, in
naam van de bisschop van wie zij de hulp waren. Nog

weer later ontstonden er ordes en congre-
gaties die met goedkeuring van de paus

in eigen verantwoordelijkheid kerke-
lijke functies gingen bekleden, waar-
onder het priesterschap.

In de eerste christentijden
werd het sacrament van de zonde-
vergeving (de biecht) zelden toe-
gediend. Nieuwe, volwassen chris-
tenen werden gedoopt en het
doopsel was sowieso de vergeving
van alle ’oude’ schuld en daarna

biechtte men niet meer totdat het uur van het aardse
leven in zicht kwam. Men vond het niet nodig in de loop
van het leven te biechten maar bovendien zat er een
groot bezwaar aan. Bij de biecht kreeg de penitent nl.
een ‘straf’ opgelegd, een zogeheten penitentie, een
boetedoening als voorwaarde voor de vergeving en die
penitenties waren niet mis! Het kon gebeuren dat ie-
mand voor ernstige vergrijpen een pelgrimstocht naar
het Heilig Land moest maken. Men stelde daarom
biechten zo lang mogelijk uit tot een dergelijke zware
penitentie niet meer uitvoerbaar was. Om het zo te zeg-
gen: de biecht raakte niet in.
Daarin kwam pas in de 6de eeuw verande-ring, toen
een groot aantal Ierse monniken naar het vaste land
van Europa kwam en de mensen stimuleerde regelma-
tig te biechten. De monniken verzachtten daarbij de pe-
nitenties tot kleine opdrachten, bv. een Onze Vader te
bidden of een kleine plegrimstocht te maken in de buurt.

Dat was een nodige voorwaarde om de toediening van
het sacrament tot een haalbare pastoraal te maken.
Maar ze openden ook een discussie over de zwaarte
van de penitentie los in verhouding tot de zonde waar-
voor de penitentie werd gegeven. Zo ontstond er een
onderscheid tussen kleine (of dagelijkse) zonde en gro-
te zonde (ofwel doodzonde). Die monniken zijn toen ook
begonnen met het maken van lijsten van zonden en de
bijbehorende penitenties. De theologen die zich speci-
aal bezig hielden met de moraal (een specialisme dat
ook in die tijd is ontstaan) hebben zich daarop gewor-
pen, – allemaal begonnen ver voor het jaar 1000 n.Chr. 

De biecht begon in die tijd een frequente sacra-
mentenbediening te worden met een betrekkelijk vast
liggende liturgische vormgeving en Romeinse directie-
ven over de omstandigheden waarin het sacrament
moest worden toegediend, o.a. de zogeheten biecht-
stoel met het verplichte hekje (de zogeheten “kratès”)
om een strikte scheiding aan te brengen tussen de pe-
nitent en de biechtvader. Misbruik is er altijd geweest,
ook met alle sacramenten, maar toch leidde de biecht
een betrekkelijk rustig bestaan tot aan de reformatie,
begonnen in 1517 met Maarten Luther. Het concilie van
Trente (1543 - 1563) heeft de Kerk krachtig gereorgani-
seerd om alle misbruik uit te roeien en te voorkómen.
Op alle gebied zijn er toen strenge directieven geko-
men, niet alleen in de vormgeving van de sacramenten
maar ook in het oordeel dat de priesters moeten heb-
ben en uitspreken over wat er ook in de Kerk voorviel.
De biecht bleef daar niet vrij van en wat ooit begonnen
was met de Ierse monniken als een pastorale begelei-
ding van schuldgevoelens die de mensen hadden, werd
een tot in details gepreciseerd ritueel.

Sinds eind 16de eeuw
Bij veel wat er in de biechtboeken stond werd de men-
sen geleerd hoe zwaar het ‘het vergrijp’ was en wat de
consequentie zou zijn als iemand zonder biecht te ster-
ven kwam. De biecht verloor de pastorale zorg voor
mensen met een schuldgevoel en ging de functie krij-
gen van ontsnappen aan het vuur van hel. De prediking
in de kerken leerde de mensen zo te denken en, met
name vanaf halverwege de 19de eeuw toen het onder-
wijs gangbaar begon te worden, op de scholen geleerd. 

Vanuit het oogpunt van de reformatie was het te be-
grijpen. Rome deed zijn uiterste best te voorkomen, dat
er ooit nog zoiets zou gebeuren als een scheuring in het
westers christendom. De bedoeling was goed en wat tot
halverwege de 20ste eeuw heeft bestaan, was de eer-
bied voor het gezag.Dat gold niet alleen de Kerk, maar
ook de maatschappij (wetenschappers, dokters, hoge
ambtenaren en zo meer). De Kerk liep in die cultuur
mee, maar een claim op het eigen gelijk van de Kerk
inzake moraalvragen kon zij steeds moeilijker handha-
ven naar mate de tijd vorderde.

De leerplicht is in Nederland van 1900. In de steden
gingen de kinderen al wat eerder naar school, maar
vanaf de voorlaatste eeuwwisseling leerde iedereen
lezen en schrijven. Dat is mooi, maar waaraan de Kerk
noch de maatschappij heeft gedacht is dat als je ie-
mand leert lezen en schrijven hij op den duur ook een
eigen mening krijgt. Het gezag in strikte zin brokkelde
af: de mensen kregen zelf een oordeel. Maar daarmee
is echter een cultuur niet meteen verdwenen. De men-
sen begonnen moeite te krijgen met de claim van de
Kerk op het laatste woord over de vraag wat zonde is en
hoe ernstig een zonde is. Maar het verweer van de



massa was niet sterk, want onverlet het ontstaan van
een eigen oordeel bogen mensen altijd nog het hoofd
voor de theologen: die zouden het immers wel weten.

Daarbij kwam de vorm van de biecht ‘verkalkt’ was.
De biechtspiegels (– lijstjes van wat je zou kunnen
biechten op grond van de 10 geboden [én hoe de Kerk
die invulde!] van God en de 5 geboden van de heilige
Kerk, ook allerlei deugdenlijstjes over leefstijlen die de
preventie moesten verzorgen om niet in zonde te vallen
... –) waren verstard tot inhoudsloze opsommigen die
mensen niet meer herkenden als gevolg van de groei in
hun eigen oordeelsvermogen.

Daarbij kwam dat biechten altijd nog massaal ge-
beurde (want een goede katholiek biechtte minstens
eens per maand) en de feitelijke biecht niet langer duur-
de dan een paar minuten. Die tijd was te kort en de om-
standigheden (bv. een donkere biechtstoel, een koude
kerk en zo meer) te slecht om tot een zinnig gesprek te
komen over wat de penitent belastte. Het was een rou-
tineklus geworden zonder inhoud en geloof. Daar kwam
nog iets bij; seksualiteit stond in de biechtspiegels hoog
genoteerd als elk vergrijp daartegen de mens zou
brengen in doodzondige status. Dat gold eigenlijk vanaf
het moment dat de tiener zijn/haar geslachtelijkheid ont-
dekte en met de emotie experimenteerde, maar ook
later, in het huwelijk, waar de seksuele relatie tussen
man en vrouw frequent niet verliep volgens de normen
die de Kerk stelde. Het was voor veel mensen heel be-
schamend die zaken te bespreken met een priester (die
bovendien als celibatair geacht werd de problemen niet
te kunnen begrijpen). Mensen geneerde zich ook voor
bv. leugen of diefstal, ‘vergrijpen’ die meer te maken
hadden met wat gold als sociaal fatsoen dan dat het als
zondig werd beleefd.

Sinds Vaticanum II (einde 1966)
Samenvattend: de biecht was verworden tot een moei-
zame, inhoudsloze en veelal beschamende routineklus
die eigenlijk alleen nog in stand werd gehouden door de
kerkelijk claim op het gezag dat haar vanuit het evang-
elie ooit was gegeven. Het was heel moeizaam en het
feit dat de grote massa het er niet meer mee eens was
(– niet zozeer met de zondevergeving als zodanig maar
eerder en vooral met de vorm –) bleek toen het tweede
Vaticaans Concilie was afgesloten, de biecht in een à
twee jaar volledig was verdwenen. Het sprak de men-
sen niet meer aan. Het zondebesef was ingrijpend ve-
randerd, het zicht op de Kerk veranderd, de biechtlitur-
gie werd beleefd als een formalistische afhandeling van
een routineklus.

Heel kort was er nog een tussenvorm die tegemoet
kwam aan het bezwaar tegen een beschamende belij-
denis. De mensen zaten dan allen in de kerk als op zon-
dag en priester sprak een algemene belijdenis uit; daar-
na was er wat orgelmuziek en de beschikbare priesters
zaten in hun biechtstoelen om de mensen één voor één
te ontvangen; in de biechtstoel kon je dan zeggen: “Ik
sluit me bij de algemene belijdenis aan,” of: “Aan de
algemene blijdenis wil ik toevoegen ....”. Je kreeg dan
de absolutie (= geformuleerde zondevergeving) en kon
weg. Vrijwel iedereen koos het eerste en stond na 20
seconden weer in de kerk. Als iedereen geweest was,
werd er gezamenlijk een penitentie gebeden en de vie-
ring werd dan met een gebed en een lied afgesloten.

Maar ook die vorm heeft het maar heel kort uitge-
houden omdat de formalisering er alleen maar sterker
door werd en het contact met de biechtvader nog korter.

Sindsdien kent elke katholieke geloofsgemeenschap
een zogeheten boeteviering, een viering van boete en
verzoening. Daarin is ook sprake van vergeving, rouw-
moedigheid. De liturgieën die daarvoor zijn ontwikkeld
zijn mooi en van niveau. De Kerk erkent dat echter niet
als biecht. Een zogeheten gezamenlijke biecht geldt
niet, maar dat is theologische niet goed verdedigbaar
want de Kerk erkent wel de mogelijkheid van een geza-
menlijke biecht in geval van nood (bv. op een zinkend
schip of iets in de oorlog). De vorm van de biecht is een
kerkelijke regel. De mensen die naar een boeteviering
komen geloven dat die vorm geldt als biecht, dwz. dat
ze het met de HEER hebben goed gemaakt en zo is dat
dan ook.

De verandering van het zondegevoel of -besef speelde
waarschijnlijk de grootste rol. De oude biechtspiegels
voldeden niet meer, zeker niet voor jonge mensen om-
dat er ‘zonden’ in stonden die ze niet als zodanig beleef-
den, bv. kerkverzuim op zondag, vlees eten op vrijdag,
de vastenwet, – zeker voor jonge mensen hun geëxperi-
menteer met hun seksueel driftleven en alle afgeleide
zogeheten ‘naaste gelegenheden tot zonde’ (bv. je ónze-
delijk’ kleden en daardoor anderen verleiden); dat stond
allemaal in de biechtspiegels.

Er waren mensen, vooral ouderen, die zo zeer in de
routine zaten dat het gebeurde dat iemand van 70 jaar
biechtte ongehoorzaam te zijn geweest (aan moeder)
doordat z/hij dat van kind af aan geleerd had en nooit
meer had veranderd. Dat laatste is een extreem, maar
wat volwassenen biechtten was toch veelal de belijdenis
van echte tekortkomingen die altijd hetzelfde waren, dus
altijd het vaste biechtlijstje genereerde, gewoon omdat
elke mens een bepaald karakter heeft waarmee ook
bepaalde tekortkomingen overeenstemmen. Iedereen
had daardoor eigenlijk steeds hetzelfde te biechtten.
Dat werkte niet alleen ontmoedigend omdat er nooit
verbetering in zicht kwam, maar het werd ook als zin-
loos ervaren.

De huidige situatie
Een enkeling bleef biechten maar werkte niet meer het
lijstje af, maakte er zelf een; bv. iemand die biecht dat

h/zij zich gevaarlijk in het ver-
keer had gedragen, tieners die
biechtten op een oneerlijke ma-
nier aan hun schoolcijfers te zijn
gekomen (met spieken) of hun
klasgenoten treiterden. Het was
zeldzaam maar die dingen ston-
den dan ook niet in de biecht-
spiegels.

Hoe dan ook, het is niet zo
moeilijk om alles te duiden in
een positieve richting, bv. dat de

gevraagde vergeving je nederigheid dient, je geloof ver-
sterkt in de vergevende en liefdevolle God, je brengt tot
gebed en zelfkennis, ... allemaal waar, maar toch ver-
mag dat de mensen niet aan te spreken.

De officiële Kerk beveelt de biecht aan en is het sacra-
ment anders gaan noemen: het sacrament van boete
en verzoening. Ze heeft gelijk, maar wat niet gebeurt, is
dat de Kerk er een bijdetijdse vorm aan geeft en wat
helemaal niet gebeurt, is dat de moraaltheologie die een
bijdetijdse vorm zou moeten dienen er niet gekomen is.
Er zou een gewetenstheologie moeten komen, met een
specifieke, sterk catechetisch gerichte aandacht voor de
biecht, want de mens is in zijn geweten vrij, d.w.z.. dat



iedere mens uiteindelijk zélf bepaalt wat zonde is en
hoe ernstig. Dat betekent dat biechten weer mogelijkhe-
den krijgt zodra de Kerk de mensen behulpzaam is bij
de vorming van hun geweten. Dat is immers iets anders
dan te stellen (bij wijze van voorbeeld): je bent verplicht
zondags naar de kerk te gaan en als je dat niet doet,
leef je in doodzonde. Niemand die dat laatste nog ge-
looft, maar de Kerk stelt het altijd nog. Iets dergelijks
geldt de mening van de Kerk over ongehuwd samenwo-
nen, over de vraag of het huwelijksleven volgens de
normen van de Kerk verloopt ... en zo meer.

Mensen biechten nog wel, maar het is zeldzaam en
dan gaat het altijd over een voorval waarvan zijzelf vin-
den dat het hun geweten belast, bv. een meisje dat een
vrucht heeft laten aborteren, een man die zijn vrouw
bedriegt of zijn baas besteelt. Die dingen staan ook in
de oude biechtspiegels, maar ze spreken pas aan als

het geweten daartoe gevormd is en niet omdat ze in
een lijstje staan.

Voor de biecht is de wacht op een nieuwe tijd. De offici-
ele Kerk weet heel goed dat sinds halverwege de 20ste
eeuw de wereld ingrijpend en onomkeerbaar veranderd
is. Het is allemaal niet zo gauw bij te benen. Er moet
een nieuwe moraaltheologie komen waarin het mense-
lijk geweten en cultuurnormen zijn geïntegreerd. Er
moet een nieuwe liturgische vorm voor de biecht komen
die het gedachtegoed van die nieuwe theologie op basis
van het evangelie gestalte geeft. Dat alles zal nog enk-
ele generaties duren. In afwachting daarvan is elke
vorm goed, want God is de liefde en de vergeving zelf in
zijn Zoon
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