
                                                     Jezus werd geen zondaar 

 

Een ketterij die van tijd tot tijd weer de kop opsteekt, is het verkeerde idee dat Jezus een zondaar werd 

toen hij stierf aan het kruis. 

Deze dwaling groeit als kool in fantasievolle verklaringen over hoe Christus stierf voor onze zonden. 

Het klinkt vaak zo: 

“Jezus werd schuldig aan onze zonden”. 

“Jezus stierf als een moordenaar, overspeler, leugenaar, enz”. 

“Jezus voelde/deelde/ervoer al onze zonden”. 

“Jezus ging naar de hel om voor onze zonden te boeten”. 

“Zonde scheidde de Zoon van Zijn Vader”. 

"De Vader keerde zijn eigen Zoon de rug toe". 

Dergelijke leringen maken van Jezus een zondaar en maken het als gevolg daarvan voor hem 

onmogelijk om de Verlosser van de zondaars te zijn of God gemanifesteerd in het vlees. 

Jezus Christus was een verzoening voor zonde; hij was nooit schuldig aan zonde (behalve in de geest 

van zijn valse aanklagers). 

De offers van Israël moesten vaak zonder vlek of smet zijn. Dit was een schaduw van het volmaakte 

offer dat geen zonde kende en die tot zonde werd gemaakt door de straf op de zonde op zich te nemen. 

Zo was het ook met Jezus. De zonde was altijd van ons, nooit van hem. 

Hij “kende geen zonde” was “zonder zonde” en zijn bloed was “vlekkeloos”. Hij was onschuldig. Hij 

stierf onschuldig. Hij verdiende het niet om te sterven. Dit is de enige manier waarop zijn dood als de 

onze kan worden beschouwd. Zie 2 Kor. 5:18-21:: 

“18 En al deze dingen zijn uit God, Die ons met Zichzelven verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de 

bediening der verzoening gegeven heeft. 19 Want God was in Christus de wereld met Zichzelven 

verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende; en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. 20 

Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christus wege: 

laat u met God verzoenen. 21 Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons 

gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem. 

De Bijbel leert dat we geen zondaar als Verlosser hebben. We moeten elk godslasterlijk idee vermijden 

dat hem zo maakt. 

 

 


