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We hebben meer zonde nodig 

Door: Justin Johnson 

 

Nu ik je aandacht heb, zal ik het uitleggen. 

We hebben meer mensen nodig om in zonde te geloven. Ligt het aan mij, of geloven meer mensen dat 

de kerstman echt is dan dat zonde echt is? 

Niemand wordt toch ooit op de stoute lijst van de kerstman gezet, toch? Stout? zonden? Het bestaat 

niet, ze meenden het niet, het zijn allemaal aardige jongens en meisjes. 

Praten over het feit of dit of dat gedrag zondig is, is als het vertellen van een ongepaste grap aan de 

eettafel. 

Het probleem is dat we zonder zonde geen redding, een verlosser of God zelf nodig hebben. Net zoals 

Adam dacht, kunnen we als God zijn, als de zonde maar geen zonde was. 

De mens kent alleen zonde uit de Bijbel, wat de reden zou zijn waarom dezelfde mensen die niet in 

zonde geloven, de Bijbel niet geloven. 

 

--De vloek op de aarde is een herinnering aan de eerste zonde van de mens. 

--De tekenen van de wereldwijde zondvloed zijn een herinnering aan een wereld die gestraft is voor 

zonde. 

--De wet is door God gegeven om ons de kennis van zonde te geven. 

--Christus kwam om voor onze zonden te sterven. 

 

Maar dat zijn allemaal sprookjes voor mensen die blind zijn voor de zonde. 

 

De stilte over zonde 

Zonde is officieel een cultureel anachronisme geworden. Een anachronisme is iets dat ‘over datum’ is 

en ouderwets, zoals vinylplaten en klaparmbanden. Praten over zonde wordt gezien als paard en 

wagen. 

Praten over rechten is heel gebruikelijk: arbeidsrechten, vrouwenrechten, burgerrechten, 

mensenrechten, religieuze rechten. Het is zelfs acceptabel om te praten over wat je denkt dat er niet 

klopt. 

Je kunt zeggen dat abortus verkeerd is, de USDA  verkeerd is, liegen verkeerd is ~ prima! Pak een kaartje 

en plaats je stem. (USDA is het ministerie van landbouw in de USA). 

Maar de dag dat een politicus een campagne voert van "het is een zonde", is de dag dat hij de 

verkiezingen verliest. 
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Zelfs Christenen praten niet meer over zonde. 

 

Er zijn tal van campagnes om volgelingen van Christus te creëren, liefhebbers van Jezus en 

gepassioneerde Christenen, maar waar zijn de campagnes om zondaars van hun zonde te redden? 

Zou iemand zo'n bijeenkomst bijwonen? 

Opportunistische Christenen ontdekten dat het niet erg populair was om over zonde te spreken. Dus 

zwegen ze over de zonde, en de menigten werden groter. 

Grote menigten mensen wilden God leren kennen zonder zonde te kennen. Grote menigten wilden 

alle zegeningen zonder enige vloek. U zegt dat egoïsme een zonde is? Nu, dat noemt men ook een 

ouderwets idee. 

 

We hebben meer zonde nodig 

Als mensen onwetend zijn van zonde, zijn ze onwetend betreffende de ware God, want zonde is wat 

in strijd is met God. 

God ziet de dingen anders dan wij. Hij ziet een wereld vol zonde. Wij zien een wereld die normaal is. 

We moeten ons perspectief veranderen zodat God gelijk heeft, alle mensen zijn zondaars, zie Rom 3:4: 

“Dat zij verre. Doch God zij waarachtig, maar alle mens leugenachtig; gelijk als geschreven is: Opdat 

Gij gerechtvaardigd wordt in Uw woorden, en overwint, wanneer Gij oordeelt. 

Verlossing is niet nodig (mogelijk) zonder de realiteit van zonde. Alleen geloof in God is geen redding 

van wat dan ook, en Christus die sterft voor jouw zonden is zinloos als zonde niet echt is. 

Voordat u het evangelie vertrouwt/gelooft dat Christus voor uw zonden stierf, 

moet u eerst erkennen dat zonde bestaat en in u is. Om meer zielen gered te 

zien, moeten we meer over zonde praten. 

                                                                    =============== 

Toevoeging door de vertaler van dit artikel: 

“Hand. 16:31: ……….. Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden,……”. 

Wat moet geloofd worden?  

“1 Kor. 15:3-4: 3 Want ik (Paulus) heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, 

dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; 4 En dat Hij is begraven, en dat Hij 

is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften; 

Waarom is Hij opgewekt? 

“Rom. 4:25: Welke overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking.  

Wat betekent dat? 

Dat betekent dat, als we geloven in de Heere Jezus Christus, God ons aanziet in Christus. Al onze 

zonden, van verleden, heden en toekomstige, zijn vergeven! Kunnen we dan maar raak zondigen? Zie: 
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“Rom. 6:1-5: 1 Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder 

worde? 2 Dat zij verre. Wij, die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelve leven? 3 Of weet 

gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn? 4 Wij zijn dan 

met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is 

tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. 5 Want indien 

wij met Hem een plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de 

gelijkmaking Zijner opstanding; 


