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Verzoend met God 

Pastor Don Hosfeld 

“Rom. 5:8-10: 8 Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij 

nog zondaars waren. 9 Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn bloed, zullen wij door Hem 

behouden worden van den toorn. 10 Want indien wij, vijanden zijnde, met God verzoend zijn door den 

dood Zijns Zoons, veel meer zullen wij, verzoend zijnde, behouden worden door Zijn leven. 

 

                                                               Wat is verzoening? 

Het woord “verzoenen” betekent "terug in de gunst komen bij" en kan worden opgevat als 

goedgemaakt of weer in evenwicht gebracht. Webster 's woordenboek uit 1824 definieert het als "in 

vriendschap gebracht vanuit een staat van onenigheid of vijandschap". Voor theologen kan de leer van 

de verzoening een onnodig ingewikkeld onderwerp worden. Maar het is de moeite waard om te 

begrijpen dat verzoening verschilt van de leer van heiliging en zelfs van redding. Het is meer dan dat 

onze zonden worden vergeven en Gods rechtvaardig oordeel wordt bevredigd; het gaat om de 

volgende stap en betreft een veranderde relatie. Noch verlossing, noch vergeving op zich vereist, of 

misschien beter gezegd, spreekt over, een herstelde relatie. Verlost zijn van Gods toorn betekent niet 

dat we een herstelde relatie hebben. Hetzelfde geldt voor vergeving. Als je iemand van de 

verdrinkingsdood zou redden, kan die redding je achterlaten zonder een toekomstige relatie en zeker 

geen herstelde relatie verplichten. Waar vergeving en redding twee partijen kunnen zijn die 

gescheiden wegen gaan, herstelt verzoening de relatie. Het is een samenkomen van degenen die het 

oneens  zijn of een meningsverschil hebben. 

Het woord verzoenen leert dat de mens op gespannen voet stond met God. En voor degenen die het 

oneens zijn of een conflict hebben, kan er nooit gemeenschap zijn totdat verzoening tot stand is 

gebracht. Dit was Jobs verlangen toen hij zei:                                                  

“Job 23:3: Och, of ik wist, dat ik Hem vinden zou, ik zou tot Zijn stoel (zitplaats) komen; 

Soms is onze grootste uitdaging om, bij het delen van het evangelie, mensen ervan te overtuigen dat 

ze op gespannen voet staan met God. Religie, niet begrijpend wat 'goed' zijn werkelijk is…………., zie 

Matth. 19:17:  

“Matth. 19:17: En Hij zeide tot hem: Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan Een, namelijk God. 

Doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden. 

……………….en we onze acties rationaliseren (*), doet velen denken dat ze geen herstelde relatie met 

God nodig hebben. Maar na te hebben gesproken over verzoening in Romeinen 5 verzen 8-10, maakt 

de apostel Paulus het in vers 12 duidelijk dat we ALLEMAAL met God verzoend moeten worden 

vanwege onze relatie met Adam. 

(*) Een specifieke vorm van onjuist oordelen is rationaliseren. Hiermee wordt het psychische proces bedoeld waarbij een 

mens al onbewust een oordeel heeft gevormd om vervolgens alle argumenten zo uit te leggen dat deze het oordeel 

ondersteunen. Onderzoek laat zien dat alle mensen dit doen. Bij zowel juridische als morele oordelen is het noodzakelijk je 

hiervan bewust te zijn. 
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                                            Waarom moeten we ons verzoenen? 

De intrede van de zonde vernietigde de relatie die de mens met God had. De zonde van de mens en 

het resultaat ervan kan niet aan een ander worden toegeschreven, zelfs niet aan Adam: 

“Rom. 3:23: Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods;  

Toch gaat de schuld van de mens verder dan het niet voldoen aan Gods maatstaf. En opdat niemand 

ooit denkt dat Gods maatstaf verkeerd is of dat Hij te veel verwacht, verklaart God dat Hij niet van de 

mens wegliep vanwege zijn zonde. Integendeel, het is de mens die wegliep van God. Het is de mens 

die de relatie heeft verbroken. Het is de mens die God vergat. 

“Psalm 33:13: De Heere schouwt uit den hemel, en ziet alle mensenkinderen.  

En wat zag Hij: 

“Gen. 6:5: ………………………………………al het gedichtsel der gedachten zijns harten te allen dage alleenlijk 

boos was. 

Deze woorden beschrijven niet alleen waar de gedachten van mensen waren, maar ook waar hun 

gedachten niet waren. Als elk gedichtsel en gedachte van de mens alleen maar boos was, dan was er 

geen ruimte om aan God te denken. Zoals de psalmist zei:  

“Psalm 10:4: De goddeloze, gelijk hij zijn neus omhoog steekt, onderzoekt niet; al zijn gedachten zijn, 

dat er geen God is.  

God heeft naar beneden gekeken en ontdekt dat de mens niet alleen slechte werken doet, maar ook 

geen ruimte, in zijn hart of geest, geeft voor zijn Schepper. David zegt in Psalm 14:1: 

“De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God. Zij verderven het, zij maken het gruwelijk met hun werk; er 

is niemand, die goed doet. 

En zegt verder in vers 2 en 3: 

“2 De Heere heeft uit den hemel nedergezien op de mensenkinderen, om te zien, of iemand verstandig 

ware, die God zocht. 3 Zij zijn allen afgeweken, te zamen zijn zij stinkende geworden; er is niemand, die 

goed doet, ook niet één.  

“Afgeweken” betekent weggaan, deserteren, stoppen of ver weg blijven. Dus, uit onze passage kunnen 

we zien dat vanuit Gods perspectief, als Hij neerkijkt vanuit de hemel om te zien of iemand begrip heeft 

en Hem zoekt (vers 2), Hij ontdekt dat allen zijn afgeweken (vers 3), en Hij ziet dat allen Hem in de 

steek hebben gelaten. Interessant is dat 'goed doen' in deze verzen het zoeken van God inhoudt. 

 

De woorden van Paulus aan de religieuze en ontwikkelde elite van Athene brengen de kwestie naar 

voren: 

“Hand. 17:24-28: 24 De God, Die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is; Deze, zijnde een Heere 

des hemels en der aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt; 25 En wordt ook van 

mensenhanden niet gediend, als iets behoevende, alzo Hij Zelf allen het leven, en den adem, en alle 

dingen geeft; 26 En heeft uit één bloede het ganse geslacht der mensen gemaakt, om op den gehelen 

aardbodem te wonen, bescheiden hebbende de tijden te voren geordineerd, en de bepalingen van hun 

woning; 27 Opdat zij den Heere zouden zoeken, of zij Hem immers tasten en vinden mochten; hoewel 
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Hij niet verre is van een iegelijk van ons. 28 Want in Hem leven wij, en bewegen ons, en zijn wij; gelijk 

ook enigen van uw poëten gezegd hebben: Want wij zijn ook Zijn geslacht. 

Als ik het simpel zou zeggen, onze Schepper vindt het beledigend dat Zijn schepping Hem niet zoekt en 

in plaats daarvan Hem negeert. Dit is de reden waarom Hij het volk Israël herhaaldelijk waarschuwde 

om Hem niet te vergeten: 

“Deut. 6:12: Zo wacht u, dat gij den Heere niet vergeet, Die u uit Egypteland, uit het diensthuis heeft 

uitgevoerd.  

En: 

“Psalm 50:22: Verstaat dit toch, gij godvergetenden! opdat Ik niet verscheure en niemand redde. 

Dat lijkt misschien hard, maar God weet dat de dagen van de mens geteld zijn en dat Hij de enige 

redder (verlosser) van de mens is voor het komende oordeel. Buiten God kan de mens niet eeuwig 

leven. Deze waarheid wordt ons geïllustreerd in Job 8:11-14: 

“11 Verheft zich de bieze zonder slijk? Groeit het rietgras zonder water? 12 Als het nog in zijn 

groenigheid is, hoewel het niet afgesneden wordt, nochtans verdort het voor alle gras. 13 Alzo zijn de 

paden van allen, die God vergeten; en de verwachting des huichelaars zal vergaan. 14 Van denwelke 

zijn hoop walgen zal; en zijn vertrouwen zal zijn een huis der spinnekop. 

Net zoals de biezen (papyrus) in het slijk (moeras) moeten staan om te groeien, en net zoals het 

rietgras, zo niet in het water, zal verwelken en sterven, zo zal het ook ieder mens vergaan die God 

vergeet. 

 

Verzoend met God 

Dit alles wetende, zijn het Davids woorden over God die opnieuw in je opkomen:  

“Psalm 8:4: Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en de zoon des mensen, dat Gij hem bezoekt? 

Het prachtige nieuws is dat ondanks onze zonde, ondanks onze afwijzing van Hem, God nog steeds wil 

dat we met Hem verzoend worden.  

“2 Kor. 5:17-20: 17 Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is 

voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. 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. 

Helaas zijn velen aan Christus voorbijgegaan toen ze probeerden gemeenschap met God te hebben. 

Maar we kunnen niet met de Vader verzoend worden zonder de Zoon. In het eerste hoofdstuk van 

Kolossenzen zegt Paulus: 

“Kol. 1:21: En Hij heeft u, die eertijds vervreemd waart, en vijanden door het verstand in de boze 

werken, nu ook verzoend, 

De “Hij” die ons heeft verzoend is Christus, want er staat: “door het bloed Zijns kruises” (vers 20) en 

“In het lichaam Zijns vleses, door den dood” (vers 22). 
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Niets kan Christus omzeilen, zelfs niet 'tronen, of heerschappijen, of overheden, of machten' (v. 16) 

omdat 'door Hem (Christus) alle dingen bestaan' (v. 17). We denken hier gewoonlijk aan Christus die 

de dingen bij elkaar houdt, en dat doet Hij, maar Christus doet meer dan de dingen bij elkaar houden; 

Hij brengt dingen bij elkaar. Thayer definieert "bestaan" als "samen plaatsen, op dezelfde plaats 

plaatsen, samenbrengen of samenvoegen", en Strongs voegt de betekenis toe van "introduceren 

(gunstig)." Dus, zoals je kunt zien, is het door Christus dat we met de Vader verzoend zijn.  

“Ef. 2:18: Want door Hem hebben wij beiden den toegang door een Geest tot den Vader. 

Wanneer we het evangelie der genade Gods geloven, is onze verzoening met God volledig en 

permanent. 

Deze verzoening, onze herstelde relatie, betekent dat we altijd reden hebben om ons "voor eeuwig te 

verblijden", zie 1 Thess. 5:16: 

“Verblijdt u te allen tijd. 

 

 

 

 


