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In de film ‘Gran Torino’ (2008), geregisseerd door Clint Eastwood, zie je dat de
hoofdrolspeler bij een priester gaat biechten. Veel mensen – o.a. mijn tennismaten
en anderen die bij ons aan de stamtafel in het clubhuis aanschuiven – stellen mij
regelmatig de vraag of er tegenwoordig nog gebiecht wordt. De meeste mensen
gaan ervan uit dat dat allang afgeschaft is en verbazen zich erover dat dat nog
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Amerikaanse zuster tot paus Franciscus: "Tot u kw am als bisschop van
Rome, beleefde ik een crisis in het geloof in de kerk maar ik ben
opgefleurd, sinds u paus bent gew orden." De paus: "Maak u geen
zorgen, ik ben tw ee keer per maand in een crisis!"

gebeurt. Er staat geen lange rij meer voor de biechtstoel – in veel kerken wordt deze
nu gebruikt om de stofzuiger, de bezems en de schoonmaakspullen in op te bergen
– maar regelmatig krijg ik de vraag van mensen of zij bij mij kunnen biechten. In de
Advent en de Veertigdagentijd wordt deze vraag vaker gesteld dan anders.

Kerkelijke Organisatie

Als priester vind ik de biecht afnemen een van de mooiste taken die ik mag doen.
Hierdoor heb ik namelijk het gevoel dat ik met bevrijding bezig ben. Wij mensen
kunnen dingen doen of laten, waardoor wij ons jaren later nog bezwaard kunnen
voelen. Je kunt dan de behoefte hebben om dat te uiten en met een ander te delen. In
een biechtgesprek kun je in een situatie van honderd procent geheimhouding en
vertrouwen je verhaal doen, uitspreken wat je hart bezwaart. Je kunt je daardoor
opgelucht voelen. En door je verhaal te doen, kun je ook inzicht krijgen in je situatie.
In bepaalde gevallen kun je verder met het advies of de reactie die je gegeven wordt.
Last but not least: je mag dan weten dat jouw zonden door God vergeven worden en
dat je daardoor een stap maakt in de verzoening met God, met een ander en met
jezelf.
Ik begrijp heel goed dat er mensen zijn die de biechtpraktijk in het verleden hebben
meegemaakt, die dat als iets beklemmends hebben ervaren. Het ging toen in veel
gevallen misschien meer om gebiecht te hebben dan om de verzoening met God,
met elkaar en met jezelf. Één keer in de zoveel tijd moest je toen gaan biechten;
mensen zeggen nog wel eens dat je iets verzinnen moest om iets te biechten te
hebben. Ik kan mij goed voorstellen dat je het dan als een bevrijding ervaart als je het
zo niet meer hoeft te doen.
Nu leven we in een tijd dat velen, met name jongeren, de biecht niet kennen – met de
bevrijdende en heilzame kracht die dit sacrament, dat zijn oorsprong vindt in Jezus,
met zich meebrengt. Daardoor zijn er mensen die misschien wel zouden willen
biechten, maar ervoor schromen om dat te doen. Toen ik pas in Nederland kwam
wonen, ging ik met lood in mijn schoenen naar de pastoor om te biechten. Ik kende
namelijk de praktijk van het biechten hier niet. Gelukkig kon hij mij in een mum van
tijd geruststellen. Tegenwoordig lukt het mij meestal binnen een minuut om degenen
die komen biechten maar er niet vertrouwd mee zijn, hiermee bekend te laten zijn.
Overigens in 2012 gaan door de bezuiniging in de geestelijke gezondheidszorg
(GGZ) naar verwachting 7000 banen verdwijnen. Het gevolg zal zijn dat er daardoor
minder mensen van deze diensten gebruik kunnen maken, terwijl dat voor hen vaak
broodnodig is.
Zelf ben ik van mening dat sommige verhalen die bij de GGZ gedaan worden, dat je
die ook in een setting van de biecht kunt doen. Een huisarts in mijn vorige parochie
vertelde mij namelijk, dat hij steeds meer verhalen te horen kreeg, waarvan hij dacht
dat die meer bij een priester zouden thuishoren.
Het is misschien toch niet zo overbodig om te zeggen dat er bij een priester nog
steeds gebiecht kan worden. Wie hiervan gebruik wil maken, is welkom om contact
met een priester op te nemen. Het is mijn ervaring dat een biecht bevrijdend en
heilzaam kan zijn. Een objectief voordeel kan ik hierbij noemen: er wordt daarna niets
in rekening gebracht.
Pastoor Tuan T. Nguyen

RK Paroc hie
Onze Lieve Vrouw
van Amersfoort
Algemeen sec retariaat:
Kerklaan 22
3828 EB Hoogland
Bereikbaar op:
werkdagen van 09.00 - 12.00 uur
Tel: 033-4893599
stuur een e-mail

Paroc hie van Onze Lieve Vrouw

Pastorale Column

St. Ansfridus

werkterrein Geloven en Dienen (Diac onie)

Het Brandpunt

werkterrein Geloven en Vieren (Liturgie)

Sint Franc isc us Xaverius

werkterrein Geloven en Leren (Catec hese)

Heilige Geest

werkterrein Gemeensc hapsopbouw

Sint Henric us

werkterrein Individuele zielzorg

De Herberg

Jongeren OLV van Amersfoort

Sint Joseph

werkterrein Vrijwillige Medewerkers

Heilig Kruis

werkterrein Relaties tussen kerken (Oec umene)

Sint Martinus

Spiritualiteit

Open Kontakt

Arc hief
Contac tgegevens

