Confession and Repentance

Belijdenis en berouw

Parasha: Nasso -  נשא: "Make an accounting"
Torah : Numbers 4:21-7:89
Haftarah : Judges 13:2-25
Gospel : John 11:1-54

Parasha: Nasso - נשא: "Ga tellen"
Thora: Getallen 4:21-7:89
Haftara: Rechters 13:2-25
Evangelie: Johannes 11:1-54

Thought for the Week:
A sinner should turn back from his sin, and should
confess his misdeed before God as Scripture says,
"When a man or woman commits any of the sins of
mankind, acting unfaithfully against the LORD, and
that person is guilty, then he shall confess his sins
which he has committed." (Numbers 5:6-7) The main
element is remorse in the heart, in truth, over the
past; and one must take it upon himself not to do
such a thing ever again. This [confession] is the
essential part of repentance; but the more one
confesses, the more praiseworthy he is." (Chofetz
Chaim)

Gedachte voor de Week:
Een zondaar zou zich van zijn zonde moeten afkeren, en
zijn misdaad voor God belijden zoals de Schrift zegt:
"Wanneer een man of vrouw een van de zonden van de
mensheid begaat, zich daarmee trouweloos tegen de
HEERE gedraagt, en die persoon schuldig is, dan zal hij
zijn zonden die hij heeft begaan belijden. "(Numeri 5:6-7)
Het belangrijkste element is de wroeging in het hart, in
waarheid, over het verleden, en men moet zich
voornemen om zoiets nooit meer te doen. Deze
[bekentenis] is het essentieel onderdeel van berouw;
maar hoe meer men belijdt, des te prijzenswaardiger is
men." (Chofetz Chaim).

Commentary:
It is a mitzvah of the Torah to confess our sins and
repent from them. When we sin, we are not to
remain in the sin, nor are we to passively accept
the fact that we are sinners. We are to strive
against sin. We must humble ourselves to confess
the sin and then turn away from it. It is a positive
commandment, to confess one's sins and repent
from them. Therefore it is a sin to leave a sin
unconfessed!
Even the smallest sin should be confessed.
Confession should be made privately, but audibly,
directly to God. King David says, "I acknowledged
my sin to You, and my iniquity I did not hide; I said, 'I
will confess my transgressions to the LORD; and
You forgave the guilt of my sin. Selah. (Psalm 32:5)
Yochanon the beloved disciple says, "If we confess
our sins, He is faithful and righteous to forgive us our
sins and to cleanse us from all unrighteousness." (1
John 1:9)
Confession and repentance work together. It says,
"then he shall confess his sins which he has
committed and repent." (Numbers 5:7) Confession is
the first step toward repentance. When Yochanon
called Israel to immerse as a sign of repentance, they
came to be "baptized by him in the Jordan River,
confessing their sins." (Mark 1:5)
But a person may hesitate. His evil inclination will
accuse him and say, "How dare I confess this sin
to God? Didn't I just confess this same sin
yesterday and resolve not to do it again? How dare
I come before Him again with the same offense?"
When this happens, we must shove away the evil
inclination from our thoughts and remember that

Commentaar:
Het is een gebod van de Thora om onze zonden te
belijden en ons ervan te bekeren. Wanneer we zondigen,
moeten we niet in de zonde blijven, noch passief het feit
accepteren dat we zondaars zijn. We moeten strijden
tegen de zonde. We moeten onszelf vernederen om de
zonde te belijden en ons er vervolgens van afkeren. Het
is een positief gebod om je zonden te belijden en je ervan
te bekeren. Daarom is het een zonde om een zonde
beleden te laten!
Zelfs de kleinste zonde moet worden beleden. Belijdenis
moet privaat gebeuren, maar hoorbaar, rechtstreeks tot
God. Koning David zegt: "Mijn bekende mijn zonde aan
U, en mijn ongerechtigheid verborg ik niet; ik zei: 'ik zal
mijn overtredingen de Here belijden, en U vergaf de
schuld van mijn zonde. Selah (Psalm 32:5) Johannes, de
geliefde discipel zegt: "Als wij onze zonden belijden, is Hij
getrouw en rechtvaardig om ons onze zonden te
vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid." (1
Joh.1:9)
Belijdenis en bekering werken samen. Er staat: "dan zal
hij zijn zonden die hij heeft begaan belijden en zich
bekeren." (Numeri 5:7) Belijdenis is de eerste stap naar
bekering. Als Johannes Israël opriep om zich onder te
dompelen als een teken van berouw, kwamen zij om
"door hem te worden gedoopt in de Jordaan, hun zonden
belijdende." (Marcus 1:5)
Maar iemand kan aarzelen. Zijn verkeerde neiging zal
hem beschuldigen en zeggen: "Hoe durf ik deze zonde
aan God belijden? Heb ik gisteren niet dezelfde zonde
beleden en besloten om het niet meer te doen? Hoe durf
ik met hetzelfde vergrijp weer voor Hem te komen?"
Wanneer dit gebeurt, moeten we die verkeerde neiging
verdringen uit onze gedachten en ons herinneren dat
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God onze bekering werkelijk wenst. "Er zal nog meer
vreugde in de hemel zijn over één zondaar die zich
bekeert dan over negenennegentig rechtvaardigen, die
geen bekering nodig hebben." (Lucas 15:7) Men mag
zichzelf nooit opgeven. Men moet bij zichzelf zeggen:
"God heeft mij niet opgegeven, noch moet ik dat. Ik zal
het opnieuw proberen. Ik zal beginnen, helemaal
opnieuw, te beginnen bij nu. God heeft mij door het bloed
van de Messias zeker rein gewassen. Ik ben een nieuw
schepsel in Messias. Hij zal mij versterken om oprecht te
wandelen."
Het gebod van de belijdenis van onze zonden voor God
is er een dat we vertrouwend in de Messias kunnen
uitvoeren. Dankzij het doeltreffende offer van Messias,
weten we dat onze belijdenis en bekering altijd
ontvangen zullen worden. "Hij maakte u levend met
Hem; ons al onze zonden vergeven hebbende."
(Kolossenzen 2:13)

God truly does desire our repentance. "There will
be more more joy in heaven over one sinner who
repents than over ninety-nine righteous persons
who need no repentance." (Luke 15:7) A person
must never give up on himself. He must say to
himself, "God has not given up on me, neither
should I. I will try again. I will start over, brand
new, beginning right now. God has surely washed
me clean by Messiah's blood. I am a new
creature in Messiah. He will strengthen me to
walk uprightly."
The mitzvah of confessing our sins before God is
one we can carry out confidently in Messiah.
Thanks to the efficacious sacrifice of Messiah, we
know that our confession and repentance will
always be received. "He made you alive together
with Him, having forgiven us all our
transgressions." (Colossians 2:13)
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