
Hoogmoed komt voor de val 
C.S. Lewis over zonde en vergeving 
 
Beste Galsem1 
Je maakt kennelijk uitstekende vorderingen. Mijn enige bezorgheid is, dat je, in je pogingen om je patiënt op te 
jagen, in hem het gevoel voor zijn ware toestand zult wakker maken. Want jij en ik, die zijn toestand zien zoals 
die werkelijk is, moeten nooit vergeten, hoe heel anders hij zelf er tegen aan moet kijken. Wij weten, dat we een 
wissel hebben omgegooid, waardoor hij van richting is veranderd en dat voert hem al buiten de zône van de 
Vijand. Maar we moeten hem wijs maken, dat alle vorderingen, welke die koerswijziging heeft veroorzaakt, van 
geen belang zijn en dat hij daarop kan terugkomen. Hij mag niet gaan vermoeden, dat hij nu, zij het langzaam 
aan, regelrecht op weg is uit het land van de zon naar de koude buitenste duisternis.  
Om deze redenen ben ik bijna blij te horen, dat hij nog altijd naar de kerk gaat en aan het Avondmaal deelneemt. 
Ik weet, dat dat zijn gevaarlijke kanten heeft; maar alles is beter dan dat hij zich bewust zou zijn van de kloof, die 
hij geslagen heeft tussen het heden en de eerste maanden van zijn leven als christen. Zolang hij de uiterlijke 
vormen van een christelijk leven handhaaft kun je hem altijd nog de illusie laten, dat hij iemand is die er een paar 
nieuwe vrienden en pretjes op na is gaan houden, maar wiens geestelijke staat vrijwel dezelfde is vergeleken bij 
die van zes weken geleden. En zolang hij dat denkt, behoeven we niet te vechten tegen het loyale berouw over 
een uitgesproken, ten volle erkende zonde, maar alleen tegen zijn vage, overigens wel onbehagelijke, gevoel dat 
het de laatste tijd toch wel niet helemaal met hem in de haak is. 
Met deze getemperde onbehagelijkheid moet je voorzichtig omspringen. Als zij te sterk wordt, kàn het hem 
wakker schudden en is het hele spel bedorven. 
(…) 
Maar denk erom, dat het enige waar het op aankomt is, hoever je je man van de Vijand weet af te houden. Het 
doet er niets toe hoe klein de zonden zijn, als hun gezamenlijke effect meer is, dat ze de man wegloodsen van 
het Licht naar Niets van buiten. Moord is niet beter dan een spel kaarten, als dat het kan bewerken. De veiligste 
weg naar de Hel is heus die van de geleidelijkheid, de flauwe helling, lekker zacht voor je voeten, zonder 
plotselinge bochten, zonder mijlpalen, zonder handwijzers. 
 
Je liefhebbende oom Schroefstrik. 
 
Fragment2 
God heeft ons gemaakt - heeft ons bedacht zoals een mens een machine bedenkt. Een auto wordt zo gemaakt 
dat de motor op benzine draait, en op iets anders zal hij nooit goed draaien. Nu heeft God de menselijke machine 
zo ontworpen dat die draait op Hemzelf. Hij is zelf de brandstof waarop onze geest moet werken, of het voedsel 
waarmee onze geest zich moet voeden. Een andere brandstof is niet. Vandaar dat het nergens goed voor is God 
te vragen of je op je eigen manier gelukkig mag worden, zonder religieus gedoe. God kan ons geen geluk en 
vrede buiten Hemzelf geven, want die zijn er niet. Zoiets bestaat niet. 
Dit is de sleutel tot de geschiedenis. Er wordt ontzaglijk veel energie gespendeerd, beschavingen worden 
opgebouwd, schitterende instituten bedacht - maar telkens gaat er iets mis. Door een fataal gebrek komen altijd 
de egoïstische en hardvochtige mensen aan de top en alles vervalt weer tot een droevige puinhoop. Ofwel: de 
motor loopt vast. Even lijkt hij op gang te komen, we rijden een paar meter, en dan stopt hij. Ze proberen hem op 
de verkeerde stof te laten draaien. Dat is wat de satan met ons, mensen heeft gedaan. 
Wat deed God toen? Allereerst liet Hij ons een geweten behouden, het besef van goed en kwaad; en er zijn door 
de hele geschiedenis heen mensen geweest die (soms heel verbeten) probeerden dit geweten te volgen. Er was 
nooit iemand die er helemaal in slaagde. Ten tweede stuurde Hij het mensdom dat wat ik ‘goede dromen’ noem; 
ik bedoel de merkwaardige verhalen die overal door de heidense religies verspreid liggen, over een god die sterft 
en weer tot leven komt en die door zijn dood op een of andere manier nieuw leven aan mensen gegeven heeft. 
Ten derde koos Hij één bepaald volk uit, en eeuwenlang was Hij bezig hun aan het verstand te brengen wat voor 
soort God Hij is - dat Hij de enige God is, en zich interesseert voor goed gedrag. Dat volk waren de joden, en het 
Oude Testament geeft een verslag van het leerproces. 
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En dan komt het onthutsende. Te midden van deze joden duikt plotseling een man op die loopt te praten alsof Hij 
God is. Hij beweert dat Hij zonden vergeeft. Hij zegt dat Hij altijd heeft bestaan. Hij zegt dat Hij aan het einde van 
de tijd de wereld komt oordelen. Laten we dit niet misverstaan. Onder pantheïsten, zoals in India, kan iedereen 
wel zeggen dat hij een stukje van God of één met God is; daar zou niets vraais aan zijn. Maar deze man was een 
jood, dus kan Hij dat soort God niet hebben bedoeld. God betekende, in hun taal, het wezen buiten de wereld dat 
de wereld gemaakt had en oneindig verschilde van al het andere. En als je dit beseft, dan zie je ook dat deze 
man zonder meer de meest onthutsende beweringen deed die ooit over mensenlippen is gekomen. 
Eén onderdeel van die bewering kan gemakkelijk je aandacht ontglippen, doordat je het al zo vaak gehoord hebt 
dat je niet meer ziet wat het betekent. Ik bedoel de bewering dat Hij zonden vergaf - alle zonden. Zo’n uitspraak 
is, tenzij de spreker God is, eigenlijk zo idioot dat het komisch wordt. Hoe je iemand een vergrijp tegen jezelf 
vergeeft snappen we allemaal. Jij trapt op mijn teen en ik vergeef het je, jij steelt mijn geld en ik vergeef het je. 
Maar wat moeten we met iemand die zelf niet bestolen of onder de voet gelopen wordt en die laat weten dat hij 
het jou vergeeft dat je op andermans tenen staat en andermans geld steelt? ‘Nonsensicale stupiditeit’ zou er nog 
de meest welwillende benaming voor zijn. Toch was dit wat Jezus deed.Hij zei tegen de mensen dat hun zonden 
vergeven waren, en wachtte daarmee niet totdat Hij alle mensen had geraadpleegd die ongetwijfeld met de 
nadelige gevolgen van die zonde zaten. Hij deed zonder aarzeling alsof Hij de voornaamste betrokkene was. Dit 
is alleen maar begrijpelijk als Hij inderdaad de God was wiens wet gebroken en wiens liefde gekwetst wordt door 
iedere zonde. In de mond van iedere spreker die niet God is zou deze uitspraak iets impliceren wat ik alleen maar 
kan zien als een graad van dwaasheid en verwaandheid die door geen enkel ander historisch personage is 
geëvenaard. 
 

Q Wat vind je van het voorbeeld dat we alleen op de brandstof van God kunnen lopen? 
- Op welke andere brandstoffen probeer je vaak je eigen motor te laten lopen? 
 
Fragment3 
Mensen stellen zich de christelijk moraal vaak voor als een soort overeenkomst waarbij God zelf: ‘Als jij een 
heleboel regels naleeft zal Ik jou belonen, en zo niet dan doe Ik dat andere.’ Dat is geloof niet de beste manier 
om er tegenaan te kijken. Ik zou veel eerder zeggen dat je iedere keer wanneer je een beslissing neemt de kern 
van jezelf, het beslissende stukje, een klein beetje anders maakt dan het was. En bekijk je je leven als geheel, 
met alle talloze beslissingen die je neemt, dan ben je levenslang bezig deze kern langzaam te veranderen in een 
hels of in een hemels wezen - in een schepsel dat in harmonie is met God, met andere schepselen en met 
zichzelf, of anders in een schepsel dat op voet van haat en oorlog staat met God, met zijn medeschepselen en 
met zichzelf. Het ene soort schepsel te zijn is de hemel - dat wil zeggen: het is vreugde en vrede en kennis en 
macht. Het andere te zijn betekent razernij, verschrikking, dwaasheid, woede, onmacht, en eeuwige 
eenzaamheid. Ieder mens is ieder moment bezig in de ene of in de andere richting te veranderen.  
Dit verklaart iets wat mij vroeger altijd verbaasde bij christelijke auteurs: op het ene moment lijken ze zo streng 
als wat, en op het andere moment juist zo vrij en ruimhartig. Over zonden die puur in gedachten plaatsvinden 
praten ze als over iets van onmetelijk groot belang: en vervolgens over de afschuwelijkste gevallen van moord en 
verraad alsof je er alleen maar berouw van hoeft te hebben en het wordt je allemaal vergeven. Maar ik zie nu in 
dat ze gelijk hadden. Waar zij steeds aan denken is het spoor dat de daad achterlaat in die kleine kern die in dit 
leven niemand ziet maar die ieder mens eeuwig tot last - of tot vreugde - zal zijn. De een verkeert mischien in een 
positie waarin zijn boosheid het bloed van duizenden doet vloeien en de ander in een positie waarin hij, hoe boos 
ook, alleen maar wordt uitgelachen. Maar het spoortje dat achterblijft in de ziel zou bijna eender kunnen zijn. Elk 
van beiden heeft iets gedaan waardoor, tenzij hij zich bekeert, het bij de volgende verzoeking moeilijker zal zijn 
die boosheid te vermijden en waardoor de boosheid heviger zal zijn als hij eraan toegeeft. Elk van beiden kan, als 
ze zich in ernst tot God wensen, die misvorming van zijn kern weer laten gladstrijken; elk van beiden gaat 
uiteindelijk verloren als ze dat niet doen. Hoe groot of hoe klein het geval is, van buiten gezien, doet het er 
eigenlijk niet toe.  
 

Q Lewis beweert in de eerste alinea dat je bij iedere beslissing die je neemt bezig bent 
‘langzaam te veranderen in een hels of in een hemels wezen’.  
- Deel je deze visie? 
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- Is iedere beslissing die je neemt zo drastisch of zijn er ook beslissingen die er tussenin 
zitten? 
 

Q Hoe zie jij het verschil tussen de zonden in gedachten en de zonden die voortkomen uit 
handelen? Gebruik hierbij ook het volgende fragment. 
 
Fragment4 
Ik herinner mij al lang geleden van christelijke leermeesters te hebben gehoord dat ik wel de slechte daden van 
een mens moet haten maar niet die slechte mens zelf; of zoals ze dan zeiden: wel de zonde maar niet de 
zondaar. 
Lange tijd heb ik dit onderscheid een dwaze haarkloverij gevonden. Hoe kon je nu haten wat een mens deed en 
niet die mens haten? Maar na jaren bedacht ik dat er één mens bestond met wie ik dit al mijn leven lang deed, 
namelijk ikzelf. 
 
Fragment5 
Ik kom nu bij het onderdeel van de christelijk moraal waar het verschil met iedere andere moraal het grootst is. Er 
is één kwaad waar geen mens ter wereld vrij van is, waar ieder die het bij een ander ziet van walgt, en waarvan 
mensen, behalve de christenen, bijna nooit denken dat zij zich er zelf schuldig aan maken. Ik hoor mensen wel 
eens bekennen dat ze humeurig zijn, of dat ze zichzelf niet kunnen beheersen met vrouwen of drank, of zelfs dat 
ze laf zijn. Maar van dit kwaad heb ik geloof ik nooit iemand die geen christen was zichzelf horen beschuldigen. 
En tegelijk kom ik maar heel zelden een niet-christen tegen die er bij anderen het geringste geduld mee heeft. Er 
bestaat geen gebrek waarmee een mens zich minder geliefd maakt, en waarvan men zich zelf minder bewust is. 
En hoe meer je dit gebrek zelf hebt, hoe meer het je bij anderen stoort.  
Het kwaad in kwestie is Hoogmoed of Trots; en de tegenoverstaande deugd in de christelijke zedenleer heet 
Nederigheid. Hoogmoed is volgens christelijke leermeesters het wezen van de ondeugd, het kwaad bij uitstek. 
Onkuisheid, boosheid, hebzucht, dronkenschap, en al die dingen meer zijn in vergelijking hiermee maak 
speldenprikjes; de duivel werd de duivel door Hoogmoed; Hoogmoed leidt tot iedere andere ondeugd; het is de 
volstrekte anti-God-houding. 
 

Q Herken je wat Lewis zegt, dat niet-christenen bijna nooit denken dat zij zich zelf schuldig 
maken aan Hoogmoed of trots? 
- Herken je het in onze maatschappij? 
- Herken je het in je eigen omgeving? 
Ben je er zelf bewust van dat je je er schuldig aan maakt? 
 

Q Zie jij ook een verschil tussen de zonde van de hoogmoed en andere zonden? 
 
Fragment6 
Want Hoogmoed is geestelijke kanker: iedere mogelijkheid van liefde, van tevredenheid, of zelfs van gezond 
verstand, wordt erdoor aan- en opgevreten. 
 

Q Bij sporten draait het ook om het beter zijn dan de ander. Waar en wanneer zit hier het 
gevaar van de hoogmoed in? 
 

Q Kun je een aantal voorbeelden noemen waarin de bijbel iemand zich schuldig maakt aan 
de grote zonde? 
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Matthéüs 12:30-31 
30
 Wie met Mij niet is, die is tegen Mij, en wie met Mij niet bijeenbrengt, die verstrooit. 

31
 Daarom zeg Ik u: Alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden, maar de lastering van de 

Geest zal niet vergeven worden. 
 

Q Wat betekent het, dat ‘de lastering van de Geest’ niet vergeven zal worden? 
 

Q Zijn er nog zaken uit de fragmenten naar voren gekomen die je nog graag wilt bespreken 
of aan wilt halen? Zo ja, welke? 
- Heb je nog nieuwe inzichten gekregen door de fragmenten? 


