


V10. Waarom ging 
JEZUS om met 

ZONDAARS?



B4. Eerst BEKEREN of GELOVEN en BELIJDEN?

- Wat is bekeren?
- Bekering in het Oude en Nieuwe Testament
- Wat onderwees Jezus over bekeren?
- Wat onderwezen de volgelingen van Jezus over bekering?
- Hoe zit het dan met geloven en belijden?

B9. Wie is JEZUS?

B17. WERELDSE of GODDELIJKE liefde?

- Welke soorten liefde staan er in de Bijbel?

B29. Wordt deze wereld NIET gelijkvormig!

B43. Hoe EVANGELISEER je zoals Jezus?

B47. Wanneer ben je een FARIZEEËR? 

B48. Mag je als christen nou WEL of NIET oordelen?



Uit liefde!

Jezus nu richtte Zich op en toen Hij niemand zag dan de 
vrouw, zei Hij tegen haar: Vrouw, waar zijn die 

aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld? En zij 
zei: Niemand, Heere. En Jezus zei tegen haar: Ook Ik 

veroordeel u niet; ga heen en zondig niet meer. 
Johannes 8:10-11 HSV

En dit zeiden zij om Hem te verzoeken, opdat zij iets hadden 
om Hem aan te klagen. Maar Jezus bukte en schreef met de 

vinger in de aarde. En toen zij Hem dit bleven vragen, richtte 
Hij Zich op en zei tegen hen: Wie van u zonder zonde is, laat 

die als eerste de steen op haar werpen. 
Johannes 8:6-7 HSV



En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde 
van God in onze harten uitgestort is door de 

Heilige Geest, Die ons gegeven is. Want 
toen wij nog krachteloos waren, is Christus 

op de bestemde tijd voor goddelozen 
gestorven. 

Want bij hoge uitzondering zal iemand voor 
een rechtvaardige sterven; hoogstens 

immers heeft iemand de moed om voor de 
goede mens te sterven. 



God echter bevestigt Zijn liefde voor ons 
daarin dat Christus voor ons gestorven is toen 
wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen 

wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door Zijn 
bloed, door Hem behouden worden van de 

toorn. 

Want als wij, toen wij vijanden waren, met God 
verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon, 

hoeveel te meer zullen wij, nu wij verzoend 
zijn, behouden worden door Zijn leven. 

Romeinen 5:5-10 HSV



Om de boodschap van bekering te brengen!

Toen Jezus gehoord had dat Johannes 
overgeleverd was, keerde Hij terug naar 

Galilea. Hij verliet Nazareth en ging wonen 
in Kapernaüm, dat aan de zee lag, in het 

gebied van Zebulon en Naftali, 

Vers 17 Van toen af begon Jezus te prediken 
en te zeggen: Bekeer u, want het 

Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.
Mattheüs 4:12-13,17 HSV



En hierna ging Hij weg, en Hij zag een tollenaar, 
van wie de naam Levi was, in het tolhuis zitten 
en Hij zei tegen hem: Volg Mij! En hij stond op, 

liet alles achter en volgde Hem. 

En Levi bereidde voor Hem een grote maaltijd in 
zijn huis en er was een grote menigte van 

tollenaars en van anderen die met hen aanlagen. 
En hun schriftgeleerden en de Farizeeën 
morden tegen Zijn discipelen en zeiden: 

Waarom eet en drinkt u met tollenaars en 
zondaars? 



Maar Jezus antwoordde en zei 
tegen hen: Wie gezond zijn, 

hebben geen dokter nodig, maar 
wie ziek zijn. Ik ben niet 

gekomen om rechtvaardigen tot 
bekering te roepen, maar 

zondaars. 
Lukas 5:27-32 HSV



Al de tollenaars en de zondaars nu kwamen bij 
Hem om Hem te horen. En de Farizeeën en de 

schriftgeleerden morden onder elkaar en 
zeiden: Deze Man ontvangt zondaars en eet 
met hen. En Hij sprak deze gelijkenis tot hen 

en zei: 

Welk mens onder u die honderd schapen heeft 
en er één van verliest, verlaat niet de 

negenennegentig in de woestijn en gaat achter 
het verlorene aan, totdat hij het vindt? 



En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol 
blijdschap op zijn schouders. En als hij 

thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren 
bijeen en zegt tegen hen: Wees blij met mij, 

want ik heb mijn schaap gevonden, dat 
verloren was. 

Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de 
hemel over één zondaar die zich bekeert, meer 
dan over negenennegentig rechtvaardigen, die 

de bekering niet nodig hebben. 
Lukas 15:1-7 HSV



Jezus verteld dat ze de boodschap van bekering moeten brengen, dit doen Zijn 
volgelingen daarna ook!

En Hij zei tegen hen: Zo staat er geschreven en zo 
moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de 

derde dag.  En in Zijn Naam moet onder alle volken 
bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, 

te beginnen bij Jeruzalem.
Lukas 24:46 - 47 HSV

En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u 
gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot 
vergeving van de zonden; en u zult de gave van de 

Heilige Geest ontvangen.
Handelingen 2:38 HSV



En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen 
misleiden. En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de 

liefde (Strong 26 Agape) van velen verkillen.
Mattheüs 24:11-12 HSV

En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen 
aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van 

zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, 
hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig,  zonder 
natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, 
wreed, zonder liefde voor het goede,  verraders, roekeloos, 

verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van 
God.

2 Timotheüs 3:1 - 4 HSV

Juist door de wetteloosheid zal de liefde van velen verkillen!



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 (Strong 
26 Agape) 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 2:3 - 6 HSV
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