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Belijden en verzoenen   

Gebedsgereedschap:  
Identificeren en belijden 

Wat? 
Identificeren en belijden is een vorm van gebed waarin we zonden van onze familie, 
kerk of land voor God belijden. Dit gebedsgereedschap laat zien hoe dit belijden 
werkt.

Waarom?
‘Biddende mensen zijn noodzakelijk voor het uitwerken van het goddelijke 
reddingsplan voor de mensheid.’ E. M. Bounds  

 

Bijbelgedeelte
‘En wanneer dan mijn volk, het volk dat mij toebehoort, het hoofd buigt, al biddend 
mijn aanwezigheid zoekt en terugkeert van zijn dwaalwegen, dan zal ik het aanhoren 
vanuit de hemel, zijn zonden vergeven en het land genezen.’ 2 Kronieken 7:14 

Een korte inleiding op Identificeren en belijden 
 

Een vaak genegeerd Bijbels voorbeeld van belijdend bidden is wat we hier 
‘identificeren en belijden’ noemen. Dit is een vorm van gebed waarin we ons 
identificeren met de zonden van onze familie, kerk of land en die voor God belijden. 

Hier smelten schuldbelijdenis en voorbede samen tot een uitroep naar God om zijn 
Geest uit te storten op een kerk, een groep mensen of een land. Toename van dit type 
gebed is in de geschiedenis aan veel opwekkingen en bewegingen van God vooraf 
gegaan.

Waar identificeren en belijden vandaan komt
 

Het principe van identificeren en belijden gaat terug op gedeelten uit het Oude 
Testament. In navolging van de opmerkelijke voorbede die Mozes als leider deed 
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voor zijn (Gods) volk, werd Israël aangemoedigd om zich namens hun land en hun 
voorouders te bekeren van zonden.

De beste voorbeelden van deze gebedsvorm in het Oude Testament vinden we in 
Nehemia (1:6), Jeremia (14:20) en Daniël (9:5,20). Geen van deze personen had zelf 
per se deel aan de zonden die ze beleden, maar als leiders vertegenwoordigden 
zij de zonden van hun volk en identificeerden ze zich daarmee. God hoorde hen en 
antwoordde.

Het zal ons helpen bij het Bijbellezen als we de dynamiek van een gezamenlijke 
identiteit beter gaan begrijpen. In de psalmen, die generaties na de uittocht uit Egypte 
zijn geschreven, lezen we regelmatig dingen als: 

‘Wij hebben gezondigd zoals onze voorouders, wij hebben gefaald en kwaad 
bedreven.’ Psalm 106:6

Deze kijk op gezamenlijke identiteit zie je nog steeds in de bediening van Jezus en 
de apostelen. Zij spraken hele steden (Mattheüs 11:21-24, Lucas 10:13-15), kerken of 
groepen gelovigen in een complete regio (Openbaring 2-3) aan op hun daden en hun 
zonden.

De Bijbel wijst er sterk op dat, hoewel God absoluut persoonlijk met ons individueel 
bezig is, Hij zich ook verhoudt tot families, stammen en volken. Met name in het 
Westen, waar het individualisme en consumentisme de kerken zijn binnengedrongen, 
is het nodig dit weer in balans te brengen. 

Gezamenlijke verantwoordelijkheid nemen
 

God mag dan persoonlijk zijn, Hij is nooit privé. Daarom is het de taak van de kerk in 
elke generatie om verantwoordelijkheid te nemen over het geestelijke welzijn van hun 
kerk, bevolkingsgroep en land.

Het is belangrijk dat we de Bijbelse fundamenten hiervoor goed helder hebben – God 
straft de kinderen niet voor de zonde van hun ouders, maar de consequenties van 
hun ongerechtigheid of die van hun voorouders kunnen wel ‘bezocht’ worden (invloed 
hebben) op de kinderen. 

In 1 Petrus 2:9 lezen we dat wij een ‘koninkrijk van priesters’ zijn. De opdracht 
voor elke generatie is hun priesterrol (als bemiddelaars) in Christus te ontdekken 
en als zodanig de zonden van hun eigen generatie en die van hun voorouders te 



Gebedsgereedschap:  
Hoe belijd je zonden?

Pagina 
3 / 4

onderkennen en te belijden. Door dat te doen breken ze los uit zondige patronen van 
de ‘geest des tijds’ en van de invloed van vroegere zonden die zich voortslepen in de 
huidige generatie.

Doen: Identificeren en belijden   

Neem deze praktische stappen:

 

1. Overleg: Dit moet je niet in je eentje doen. Bespreek het idee met de leiders 
van je kerk of met een aantal anderen die volwassen zijn in het geloof. 

2. Bid: Begin door de Heilige Geest te vragen je te laten zien hoe het geestelijke 
klimaat in jouw omgeving ervoor staat. Vraag Hem om je patronen te laten 
zien in je omgeving die zondig zijn en die beleden moeten worden.

3. Onderzoek: Doe wat research (dit noem je ook wel spiritual mapping) over de 
geschiedenis van je stad, dorp of land. Dingen die je zou kunnen opzoeken 
zijn:  
 
De oorsprong van de plaats: wat zijn de grondbeginselen of historische feiten 
van deze plaats waarvan je moet weten? 
 
Blokkades voor het evangelie: wat zijn veel voorkomende zonden of zondige 
patronen in de gemeenschap die door generaties heen van invloed zijn? Bijv. 
racisme, sektarisme, alcoholisme, uiteenvallen van gezinnen, materialisme, 
zelfmoord. 
 
Soevereine fundamenten: wat zijn de goede en mooie fundamenten of 
wortels van verlossing die God al op deze plaats heeft gegeven? Dit kan 
blijken uit je onderzoek, bijvoorbeeld een beweging van God in het verleden, 
de geschiedenis van de kerk, een paar gezonde grondbeginselen die je over 
de plaats hebt ontdekt. Vraag God ook om een belofte uit de Bijbel; wat is 
Zijn belofte voor deze plaats? Wat zegt Hij over jouw volk, stad of land? Deze 
belofte is de basis voor al je gebeden voor de omgeving.  

4. Aanbidding: Wanneer je bij het belijden van zonden, begin dan met Jezus te 
aanbidden. Verkondig Zijn karakter en stel jezelf nederig op.  
 
Opmerking: als er een specifiek gebied is dat symbool staat voor de zonde 
waar het over gaat kun je daar ook als groep naar toe gaan, om er ter plekke 
te bidden. 
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5. Belijd: Belijd de zonde – noem de actie of het patroon waarvan je je bekeert 
bij naam en vraag God om Zijn genade en om Zijn vergeving. Neem de tijd om 
Gods hart te ervaren in deze momenten.

6. Avondmaal: Als het gepast is, kun je hier het avondmaal vieren. In het 
gedenken van Jezus’ offer wordt de vergeving van zonden als geen ander 
gedemonstreerd. Zo wordt zijn overwinning over het kwaad, de zonden en de 
bolwerken in je stad/dorp/land verwezenlijkt.

7. Dankzegging: Sluit af met aanbidding en dank aan God voor Zijn vergeving 
en spreek Zijn goedheid en goede plannen uit over deze plaats. 

8. Observeer: Probeer in de komende dagen de antwoorden op je gebed te 
onderscheiden. Let op eventuele veranderingen in de atmosfeer, artikelen 
in lokale kranten die aangeven dat er iets is veranderd, of gesprekken die je 
hebt met mensen waarin je merkt dat God iets heeft gedaan.

Boeken over Identificeren en belijden       

Engels
 ● Gaining Ground – Martin Scott 
 ● Healing America’s Wound – John Dawson 
 ● Sins of the Fathers – Roger Mitchell and Brian Mills


