


28. Blijf WEG van 
zonde! & Is IEDERE 

zonde GELIJK?





Wat is zonde?

Strong 266 Hamar’tia 

  Lit: het doel missen (met pijl of speer), alles wat tegen de juiste 
bedoeling ingaat (zoals bijv. een denkfout); 

    1a) zonder aandeel zijn in 
    1b) het doel missen 

    1c) dwalen, zich vergissen 
    1d) afdwalen van het pad van oprechtheid en eer, verkeerde dingen 

doen of een verkeerde weg gaan 
    1e) afdwalen van de wet van God, Gods wet schenden, zondigen 

  2) dat wat verkeerd gedaan is, zonde, overtreding, schending van de 
goddelijke wet in gedachten of in daad 

  3) collectief, het geheel van zonden bedreven door een enkele persoon of 
door velen 

Bron: Grieks-Nederlands Lexicon, uitgave Importantia Publishing Dordrecht 2013



Hoe beschrijft de Bijbel zonde? (Romeinen 1 & 13)

- ongerechtigheid
- hoererij
- boosaardigheid 
- hebzucht 
- slechtheid. 
- Ze zijn vol afgunst, (BasisBijbel jaloers) 
- moord
- ruzie
- bedrog
- kwaadaardigheid. (BasisBijbel 
wreedheid)
- Kwaadsprekers zijn het (BasisBijbel 
roddelen)
- mensen zonder natuurlijke liefde,
- onverzoenlijk (BasisBijbel haatdragend)
- Bitterheid
- onbarmhartig. (BasisBijbel liefdeloos)
- ontuchtplegers (NBG51 hoereerders) 
Strong 4205 pornos
-

 - lasteraars (BasisBijbel liegen)
- haters van God,
- smaders (onbeschaamd)
- hoogmoedigen (trots)
- grootsprekers
- bedenkers van slechte dingen  
- ongehoorzaam aan hun ouders   
- onverstandigen 
- trouwelozen (BasisBijbel 
onbetrouwbaar)
- Homoseksualiteit  (praktiserend)
- niet in zwelgpartijen (BasisBijbel wilde 
feesten)
- en dronkenschappen, 
- overspel (Strong 4202 porneia)
- afwijkingen in de leer 
- jaloersheid
- wettelozen (misdadig)



Je hoort zonde te haten!

U die de HEERE liefhebt, haat het kwade. Hij 
bewaart de ziel van Zijn gunstelingen, Hij redt hen 

uit de hand van de goddelozen.
Psalm 97:10 HSV

Ik zal mij geen verdorven praktijken voor ogen 
stellen. Ik haat wat de afvalligen doen, hun daden 
zullen zich niet aan mij hechten. Het slinkse hart 

zal ver van mij weggaan, de kwaaddoener zal ik 
niet kennen.

Psalm 101:3 - 4 HSV



maar tegen de Zoon zegt Hij : Uw troon, o God, bestaat in 
alle eeuwigheid. De scepter van Uw koninkrijk is een scepter 

van het recht. U hebt gerechtigheid lief en haat 
ongerechtigheid. Daarom heeft Uw God U gezalfd, o God, 

met vreugdeolie, boven Uw metgezellen.
Hebreeën 1:8 - 9 HSV

Maar dit hebt u vóór, dat u de werken van de Nikolaïeten 
haat, die ook Ik haat.
Openbaring 2:6 HSV

Zo hebt u er ook die zich houden aan de leer van de 
Nikolaïeten en dat haat Ik. Bekeer u. En zo niet, dan kom Ik 

spoedig bij u en zal Ik tegen hen oorlog voeren met het 
zwaard van Mijn mond.

Openbaring 2:15 - 16 HSV



Iedereen is een zondaar, maar dat betekent niet dat we hierin moeten leven!

Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, 
misleiden wij onszelf en is de waarheid niet 
in ons. Als wij onze zonden belijden: Hij is 

getrouw en rechtvaardig om ons de zonden 
te vergeven en ons te reinigen van alle 

ongerechtigheid. Als wij zeggen dat wij niet 
gezondigd hebben, maken wij Hem tot 
leugenaar en is Zijn woord niet in ons.

1 Johannes 1:8 - 10 HSV



Mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. 
En als iemand gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak 
bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige. En Hij is een 
verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, 

maar ook voor de zonden  van de hele wereld.

En hierdoor weten wij dat wij Hem kennen, namelijk als wij 
Zijn geboden in acht nemen. Wie zegt: Ik ken Hem, en Zijn 

geboden niet in acht neemt, is een leugenaar en in hem is de 
waarheid niet. Maar ieder die Zijn woord in acht neemt, in 

hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. 
Hierdoor weten wij dat wij in Hem zijn.  Wie zegt in Hem te 
blijven, moet ook zelf zo wandelen als Hij gewandeld heeft.

1 Johannes 2:1 - 6 HSV



Ieder die opnieuw geboren is leeft niet in in zonde omdat hij uit God geboren is

Wie de zonde doet, is uit de duivel; want de duivel 
zondigt vanaf het begin. Hiertoe is de Zoon van God 

geopenbaard, dat Hij de werken van de duivel 
verbreken zou. Ieder die uit God geboren is, doet de 
zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan 

niet zondigen, omdat hij uit God geboren is. 

Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van 
de duivel te herkennen. Ieder die de rechtvaardigheid 

niet doet, is niet uit God, evenmin als hij die zijn 
broeder niet liefheeft.
1 Johannes 3:8 - 10 HSV



Want als wij willens en wetens zondigen, 
nadat wij de kennis van de waarheid 

ontvangen hebben, blijft er geen slachtoffer 
voor de zonden meer over, maar slechts een 
verschrikkelijke verwachting van oordeel en 

verzengend vuur, dat de tegenstanders zal 
verslinden. Als iemand de wet van Mozes 

tenietgedaan heeft, moet hij sterven zonder 
barmhartigheid, op het woord van twee of drie 

getuigen. 



Hoeveel te zwaarder straf, denkt u, zal hij 
waard geacht worden die de Zoon van God 

vertrapt heeft en het bloed van het verbond, 
waardoor hij geheiligd was, onrein geacht 
heeft en de Geest van de genade gesmaad 

heeft? Wij kennen immers Hem Die gezegd 
heeft: Mij komt de wraak toe, Ik zal het 

vergelden, spreekt de Heere. En verder: De 
Heere zal Zijn volk oordelen. Vreselijk is het te 

vallen in de handen van de levende God.
Hebreeën 10:26-31 HSV



Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van 
getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde, die 
ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de 

wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht 
houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. 

Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was 
gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan 
de rechter hand  van de troon van God.  Want let toch scherp op 

Hem Die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen Zich heeft 
verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. U 

hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd 
tegen de zonde.

Hebreeën 12:1 - 4 HSV

Biedt weerstand tegen de zonde!



Is iedere zonde gelijk?

Maar als u met aanzien des persoons handelt, begaat 
u een zonde en wordt u door de wet ontmaskerd als 

overtreders. Want wie de hele wet in acht neemt, 
maar op één punt struikelt, die is schuldig 

geworden aan alle geboden.  

Immers, Hij Die gezegd heeft: U zult geen overspel 
plegen, heeft ook gezegd: U zult niet doodslaan. Als 

u dan geen overspel bedrijft, maar wel doodslaat, 
bent u toch een wetsovertreder geworden.

Jakobus 2:9 - 11 HSV



Wat zegt Jezus erover?

Pilatus dan zei tegen Hem: Spreekt U niet tot mij? Weet U niet dat 
ik macht heb U te kruisigen, en macht heb U los te laten? Jezus 

antwoordde: U zou geen enkele macht tegen Mij hebben, als het u 
niet van boven gegeven was; daarom heeft hij die Mij aan 

overgeleverd heeft, een grotere zonde dan u.
Johannes 19:10 - 11 HSV

Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde 
voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet 

voorbijgaan, totdat het alles geschied is. Wie dan een van deze 
geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de 

geringste genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar 
wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het 

Koninkrijk der hemelen.
Mattheüs 5:18 - 19 HSV



Waarom ziet u wel de splinter in het oog van 
uw broeder, maar merkt u de balk in uw eigen 
oog niet op?  Of, hoe zult u tegen uw broeder 
zeggen: Laat toe dat ik de splinter uit uw oog 
haal; en zie, er is een balk in uw eigen oog?

Mattheüs 7:3 - 4 HSV

Blinde leiders, die de mug uitzift maar de 
kameel doorslikt.

Mattheüs 23:24 HSV



Voorwaar, Ik zeg u dat alle zonden de 
mensenkinderen vergeven zullen worden, en 
de lasteringen die zij ook maar uitgesproken 

zullen hebben; maar wie gelasterd zal 
hebben tegen de Heilige Geest, die heeft 
geen vergeving in eeuwigheid, maar is 

schuldig en verdient het eeuwige oordeel. 
Want zij zeiden: Hij heeft een onreine geest.

Markus 3:28 - 30 HSV



Als iemand zijn broeder ziet zondigen, een 
zonde niet tot de dood, dan moet hij tot God 

bidden, en Hij zal hem het leven geven, 
namelijk aan hen die niet zondigen tot de 

dood. Er is een zonde tot de dood; daarvoor 
zeg ik niet dat hij moet bidden. Elke 

ongerechtigheid is zonde; en er is zonde die 
niet tot de dood leidt.

1 Johannes 5:16 - 17 HSV

Er is een zonde tot de dood



Iemand die God's wil gekend heeft maar toch niet wilde geloven zal een grotere straf 
krijgen als iemand die God's wil minder goed gekend heeft

En die slaaf die de wil van zijn heer gekend heeft en geen 
voorbereidingen getroffen heeft en ook niet naar zijn wil 

gehandeld heeft, zal met veel slagen geslagen worden.  Wie 
echter zijn wil niet gekend heeft en dingen gedaan heeft die 

slagen verdienen, zal met weinig slagen geslagen worden. En 
van ieder aan wie veel gegeven is, zal veel terug gevraagd 

worden en van hem aan wie men veel toevertrouwd heeft, zal 
men des te meer eisen.

Lukas 12:47 - 48 HSV

Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u eet de 
huizen van de weduwen op, en voor de schijn bidt u lang; 

daarom zult u een des te zwaarder oordeel ontvangen.
Mattheüs 23:14 HSV



Maar Ik zeg u: Het zal voor Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn 
op de dag van het oordeel dan voor u. En u, Kapernaüm, die 

tot de hemel toe verhoogd bent, u zult tot de hel toe 
neergestoten worden. Want als in Sodom de krachten waren 
gebeurd die in u hebben plaatsgevonden, dan zou het tot op 
de huidige dag gebleven zijn. Maar Ik zeg u dat het voor het 

land van Sodom verdraaglijker zal zijn op de dag van het 
oordeel dan voor u.

Mattheüs 11:22 - 24 HSV

U moet niet allemaal leermeesters willen zijn, mijn 
broeders. U weet immers dat wij dan een strenger oordeel 

zullen ontvangen.
Jakobus 3:1 HSV
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