Les 30.

1. Wat is zonde?
1 Joh. 3:4

“Ieder, die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid, en de zonde is

wetteloosheid”.

Rom. 14:23

“Maar wie twijfelt, wanneer hij eet, is veroordeeld, omdat hij het niet uit geloof
doet. En al wat niet uit geloof is, is zonde”.

1 Joh. 5:17

“Alle ongerechtigheid is zonde, en er bestaat zonde niet tot de dood. Wij
weten, dat een ieder, die uit God geboren is, niet zondigt; want Hij, die uit God
geboren werd, bewaart hem, en de boze heeft geen vat op hem”.

2. Zijn alle mensen zondaren?
Wij kunnen goed over ons zelf denken, zelfs andere mensen mogen goed van ons denken en
spreken, maar in het onderstaande zien wij hoe de Here God over een mens zónder de Heer
Jezus denkt:
Rom. 3:9

“Wat dan? Zijn wij uitnemender? Ganselijk niet; want wij hebben te voren
beschuldigd beiden Joden en Grieken, dat zij allen onder de zonde zijn.”
(NBG)
“Wat betekent dit alles? Zijn we als Joden nu bevoordeeld? Niet in alle
opzichten, want ik heb immers al heel duidelijk gemaakt dat allen, zowel de
Joden als de andere volken, in de macht van de zonde zijn”.

Rom. 3:12

“allen zijn afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden; er is
niemand, die doet wat goed is, zelfs niet één”.

Rom. 19:3

“Nu weten wij, dat de wet, bij al wat zij zegt, tot hén spreekt, die onder de wet
zijn, opdat alle mond gestopt en de gehele wereld strafwaardig worde
voor God”. (NBG)
“Wij weten nu, dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen, die onder de
wet zijn; opdat alle mond gestopt worde en de gehele wereld voor God
verdoemelijk zij”. (St.V)

3. Gevolg van de zonde:
Ezech. 18:4

“Ziet, alle zielen zijn Mijne; gelijk de ziel des vaders, alzo ook de ziel des
zoons, zijn Mijne; de ziel, die zondigt, die zal sterven”.

Jak. 1:15

“Daarna de begeerlijkheid ontvangen hebbende baart zonde; en de zonde
voleindigd zijnde baart den dood”. (St.V)

Joh. 3:20

“Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen”.

Efeze 2:5

“ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen mede levend
gemaakt met Christus, – door genade zijt gij behouden”.

4. Zonden van de ongelovigen.
Joh. 8:24

“Ik heb u dan gezegd, dat gij in uw zonden zult sterven; want indien gij niet
gelooft, dat Ik het ben, zult gij in uw zonden sterven”.

1 Tim. 5:24

“Van sommige mensen zijn de zonden zo duidelijk, dat zij voor hen
uitgaan naar het gericht, bij anderen komen zij achteraan”.

Joh. 15:22

“Indien Ik niet gekomen was en tot hen gesproken had, zij zouden geen zonde
hebben, maar nu hebben zij geen voorwendsel voor hun zonde”.

5. Zonden van de Christenen.
a. Waar ze waren.
Jes. 53:6

“Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg,
maar de HERE heeft ons aller ongerechtigheid op Hem doen neerkomen”.

1 Petr. 2:24

“die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft,
opdat wij, aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven; en
door zijn striemen zijt gij genezen”.

Hebr. 1:3

“Deze, de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle
dingen draagt door het woord zijner kracht, heeft, na de reiniging der
zonden tot stand gebracht te hebben, Zich gezet aan de rechterhand van de
majesteit in den hoge,

b. Waar de zonden nu zijn.
Jes. 43:25

“Ik, Ik ben het, die uw overtredingen uitdelg om Mijnentwil en Ik gedenk
uw zonden niet”.

Jes. 44:22

“Ik vaag uw overtredingen weg als een nevel en uw zonden als een
wolk; keer weder tot Mij, want Ik heb u verlost”.

Psalm 103:12 “Zo ver het oosten is van het westen, zover doet Hij onze overtredingen
van ons”.
Jes. 38:17

“Zie, mijn bittere beproeving werd tot heil. Gij toch zijt het, die mijn leven
gered hebt van de groeve der vernietiging, want Gij hebt al mijn zonden
achter uw rug geworpen”.

Micha 7:19

“Hij zal Zich wederom over ons ontfermen, Hij zal onze ongerechtigheden
vertreden. Ja, Gij zult al onze zonden werpen in de diepten der zee”.

Kol. 2:13

“Ook u heeft Hij, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en
onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met Hem, toen Hij ons al
onze overtredingen kwijtschold”.

Hebr. 10:17

“en hun zonden en ongerechtigheden zal Ik niet meer gedenken”.

