
DE BETEKENIS VAN DE WOORDEN: ‘ZONDE’, ‘DOOD’ EN ‘OORDEEL’.

Het evangelie zegt, “Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God”. HSV “Want allen hebben gezondigd
en missen de heerlijkheid van God”1. 
Lees. Psalm 51:3-4 (HSV) in de oorspronkelijke taal, Hebreeuws, gebruikt drie verschillende woorden voor ‘zonde’: 
 overtreding (Hebreeuws: pesha) 
 ongerechtigheid (Hebreeuws: awon) 
 zonde (Hebreeuws: chata’at). 

A. DE BETEKENIS VAN HET WOORD ‘ZONDE’ IN DE BIJBEL.

1. De betekenis van het woord ‘zonde’.

                doel                            standaard

                             a. Zonde = het doel van GOD missen              b. Zonde = te kort schieten
aan 
                 de standaard van GOD

(1) Zonde betekent het doel van GOD voor je leven missen. 
Het doel dat God voor elk mens openbaart, is dat alle mensen een goede relatie met Hem hebben. Daarom moeten zij
ook een goede relatie met andere mensen hebben en de juiste dingen in Gods ogen doen. Een ‘zondaar’ is iemand die
Gods doel voor zijn leven mist. Hij staat niet in een goede relatie tot God en ook niet in een goede relatie tot zijn
medemens! 

(2) Zonde betekent ook te kort schieten aan de volmaakte standaard van GOD. 
De volmaakte standaard van God om recht te leven en recht te doen is Jezus Christus en zijn onderricht in de Bijbel.
Ongeacht  welke  taal  je  spreekt  of  welke  godsdienst  je  aanhangt,  je  leven  en  je  werken  (daden)  zullen  met  deze
volmaakte standaard van God vergeleken worden. 

Maar omdat alle mensen in de wereld tekort schieten ten opzichte van deze volmaakte standaard, hebben zij allen een
Verlosser nodig! Zelfs mensen die menen een voorbeeldig leven te leiden en veel goede werken doen, schieten nog
tekort  ten  opzichte  van  Gods  volmaakte standaard2.  Niemand  voldoet!  Niemand  zal  verlost  (gered,  behouden,
gerechtvaardigd) worden door het houden van de wet of door zijn goede werken. Niemand is goed genoeg! ‘Zonde’
betekent  niet  alleen ‘een misdaad begaan’ of ‘iets verkeerds  doen’.  ‘Zonde’ staat  in relatie  tot  de GOD VAN DE
BIJBEL en betekent: het doel van GOD missen of tekort schieten ten opzichte van de volmaakte standaard van GOD. 

2. De betekenis van het woord ‘overtreding’.

grenzen

            
a.  Zonde  =  de  grenzen  van  GOD
overschrijden

                     b. Zonde = tegen GOD rebelleren

(1) Overtreding betekent met opzet de grenzen die GOD gesteld heeft overschrijden. 
De grenzen van de God van de Bijbel  voor het menselijke leven worden in zijn geboden,  verboden en onderricht
weergegeven. Omdat alle mensen soms dingen doen die God verbiedt en soms nalaten te doen wat God gebiedt, worden
alle mensen ‘overtreders’ genoemd. Overtreding is niet maar een overtreding tegen een of ander godsdienstige leraar of
overtreding van een of ander godsdienstige wet, maar een overtreding tegen de God van de Bijbel en een overtreding
van zijn geboden, verboden en onderricht in de Bijbel, een overtreding van de grenzen van de God die Zich in de Bijbel
heeft geopenbaard. 

1 Romeinen 3:23
2 Romeinen 3:10-12,23
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(2) Overtreding betekent openlijk en brutaal tegen GOD rebelleren. 
Al gedurende de oudtestamentische periode rebelleerden mensen tegen God en deden wat goed was in hun eigen ogen3.
Vandaag aan de dag verspreiden sommige mensen met opzet leugens over de Bijbel en leugens over Jezus Christus. Zij
verwerpen de boodschap van de Bijbel op een uitdagende wijze. 
Zij verachten de morele en geestelijke waarden, de wijsheid en het karakter van de God van de Bijbel. Zij roepen op tot
rebellie tegen christenen op aarde en bevorderen corruptie en perversiteit. Zij verharden zich tegen God. Overtreding of
rebellie is zichtbaar kwaad. 

3. De betekenis van het woord ‘ongerechtigheid’.

                     

   
 

 

  
 waarheid
 en leugen

de waarheid   veranderen in een
leugen
de  leugen   veranderen  in  een
waarheid

werkelijkheid                    onwerkelijkheid

         a. Zonde = Gods werkelijkheid veranderen

                                                 

              b. Zonde = Gods waarheid in de Bijbel verdraaien

(1) Ongerechtigheid betekent een subtiele verandering van de werkelijkheid zoals GOD die ziet. 
Alle mensen hebben wel een bepaalde wereldbeschouwing. Hun kijk op de wereld wordt uitgedrukt in hun voorstelling
en mening over het bestaan, hun visie op de werkelijkheid, hun meningen en houdingen, hun geloofsovertuigingen, hun
waarden,  hun  cultuur  en  hun  instellingen.  De  God  van  de  Bijbel  heeft  de  echte  en  ware  wereldbeschouwing
geopenbaard in Jezus Christus en in de Bijbel. Deze wereldbeschouwing wordt ‘de cultuur van het Koninkrijk van God’
genoemd.  In  het  Koninkrijk  van  God zijn  er  tallen  vormen die  het  gezichtspunt  van  Jezus  Christus  en  de  Bijbel
weergeven! De God van de Bijbel wil dat alle mensen in de Koning van het Koninkrijk van God geloven, de cultuur
van het Koninkrijk van God aannemen en in overeenkomst daarmee gaan leven. Maar wanneer mensen hun eigen
wereldbeschouwing en eigen geloofsovertuigingen en waarden scheppen, veranderen zij de werkelijkheid zoals God die
geschapen heeft. Dit is ongerechtigheid. 

(2) Ongerechtigheid betekent het verdraaien van de waarheid 
     zoals GOD die in de Bijbel heeft geopenbaard. 

God heeft  de  waarheid  duidelijk  in  de  Bijbel  geopenbaard.  Toch zijn  er  mensen  die  met  voorbedachten  rade  de
waarheid in de Bijbel verdraaien. (Jesaja 5:20). Soms laten zij de Bijbel dingen zeggen die zij zelf graag willen horen 
(2 Korintiërs 2:17: 2 Korintiërs 4:2). Soms negeren zij de waarheden in de Bijbel die zij behoren te geloven en te
gehoorzamen. (Matteüs 15:6-9; Openbaring 22:18-19). Deze ongerechtigheden veroorzaken dat er vele valse profeten
en valse leraren opstaan die veel mensen misleiden (Matteüs 24:11). Deze ongerechtigheid is meestal meer subtiel en
gluiperig, omdat het verborgen of gecamoufleerd wordt onder het mom van een of ander religie. 

4. Samenvatting. De ‘wortel’ en de ‘vrucht’ van de zonde. 

   

                          

b. De vrucht van de zonde is
    = doen wat GOD verboden heeft 
    = en nalaten te doen wat GOD geboden heeft

                           a. De wortel van de zonde is 
    = onafhankelijkheid van GOD, zelfgenoegzaamheid, eigenzinnigheid 
    = de GOD van de Bijbel niet liefhebben 
    = de relatie met GOD verbreken
    = het doel van GOD missen 
    = de grenzen (geboden) van GOD overtreden 
    = tegen GOD rebelleren
    = de wereldbeschouwing van GOD veranderen 
    = de waarheid van GOD in de Bijbel verdraaien

(1) De wortel van de zonde is onafhankelijkheid van GOD. 
‘De wortel van de zonde’ is gescheiden zijn van de God van de Bijbel. De wortel van de zonde is je eigen doelen en
standaarden los van God opstellen. Het is leven met de regels en grenzen die niet overeenkomen met Gods regels en
grenzen  of  in  het  geheel  zonder  grenzen  leven.  De  wortel  van  de  zonde  is  het  geloof  in  een  zelf  geschapen
levensbeschouwing en het scheppen van een cultuur waarin de God van de Bijbel geen plaats heeft. 
Hoewel sommige mensen menen dat zij niets verkeerds gedaan hebben en alleen maar goede werken doen, blijven zij in
Gods ogen ‘zondaren’ omdat zij los en onafhankelijk van de God van de Bijbel leven. De wortel van de zonde is dat een

3 Rechters/Richteren 21:25
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mens zelf bepaalt wie hij is en wat hij doet. De wortel van de zonde is onafhankelijkheid van God, eigenzinnigheid en
zelfgenoegzaamheid. 

(2) De vrucht van de zonde is het kwade doen dat God verboden heeft 
     en het goede nalaten dat God geboden heeft. 

De vruchten van de zonden groeien uit de wortel van de zonde. De vruchten van de zonde zijn dingen doen die God
verboden heeft of dingen nalaten die God geboden heeft. 
De lijsten van zonden die God verboden heeft staan in Markus 7:20-23; Romeinen 1:28-32; Galaten 5:19-21; Titus 3:3
en Openbaring 21:8. En de dingen die God geboden heeft staan in Johannes 13:34-35; Lukas 6:27-28; Kolossenzen 3:18
– 4:1; Hebreeën 3:12-13; Hebreeën 12:14-17; Jakobus 1:27 en 1 Petrus 2:11-12.

B. DE BETEKENIS VAN HET WOORD ‘DOOD’ IN DE BIJBEL

De Bijbel zegt, “Het loon van de zonde is de dood”4. 
Leer. Het woord ‘dood’ heeft drie betekenissen in de Bijbel: een geestelijke betekenis, een fysieke betekenis en een
eeuwige betekenis. 

1. De geestelijke dood.

Wat is de betekenis van de geestelijke dood?
Lees Johannes 8:24; Efeziërs 2:1-3. Ontdek en bespreek het antwoord.

Aantekeningen. De geestelijke dood is de toestand waarin de geest van de mens ‘dood’ is. Elke mens is ‘een levend
ziel’5 dat zich uitdrukt in een zichtbaar lichaam en een onzichtbaar geest. Een van de functies van de menselijke geest
is het vermogen om God te kennen en met Hem om te gaan. Geestelijke dood betekent geen relatie met God te hebben,
gescheiden te zijn van de God van de Bijbel.

Zolang een mens nog niet door de Heilige Geest wedergeboren (of van boven geboren) is, blijft hij geestelijk dood. Een
geestelijk dood mens denkt dat God niet bestaat of hij gelooft dat God zo hoog verheven is dat een mens niet met Hem
kan omgaan. Hij kent God niet persoonlijk en gaat ook niet met God om. 

Maar wanneer hij het evangelie hoort en gelooft, dat wil zeggen, Jezus Christus in zijn hart en leven aanneemt6 dan
komt Jezus Christus als de Heilige Geest in hem wonen en werken7. Dan maakt de Heilige Geest zijn dode geest levend
zodat hij God leert kennen en leert om met God om te gaan. 

2. De fysieke dood.

Wat is de betekenis van de fysieke dood?
Lees Psalm 49:10,17 (Prediker 9:5-6,10; Prediker 12:7). Ontdek en bespreek het antwoord.

Aantekeningen. De fysieke dood is de toestand waarin het fysieke lichaam van de mens sterft. In de fysieke dood wordt
de menselijke geest van zijn menselijke lichaam gescheiden en wordt deze persoon van het leven op deze aarde en van
zijn familie en vrienden en van zijn bezittingen en verworven prestaties op aarde gescheiden. Wanneer een mens fysiek
sterft, keert zijn lichaam in het graf terug tot het stof (de elementen van de aarde). Hij keert nooit meer terug naar deze
aarde en kan geen deel hebben aan wat hier op de aarde gebeurt. 

3. De eeuwige dood.

Wat is de betekenis van de eeuwige dood?
Lees Openbaring 21:8 (Lukas 16:22-23; Matteüs 10:28; Matteüs 25:46; Openbaring 20:14-15; 
2 Tessalonicenzen 1:8-9). Ontdek en bespreek het antwoord.

Aantekeningen.  Vóór  de  laatste  oordeelsdag  is  de  eeuwige  dood  een  eeuwig  lijden  van  de  geest  (of  ziel)  van
ongelovigen in de hel. Ná de laatste oordeelsdag is de eeuwige dood het eeuwige lijden (straf) van de menselijke geest
(of ziel) samen met zijn menselijke lichaam in de hel. De eeuwige dood is de toestand waarin de mens voor eeuwig van
de tegenwoordigheid, liefde en zorg van de Levende God gescheiden blijft. 

C. DE BETEKENIS VAN HET WOORD ‘OORDEEL’ IN DE BIJBEL

Het evangelie zegt, “Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij
niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God”8. “Eens moeten mensen sterven en daarna volgt het
oordeel”9. 

Leer. Het woord ‘oordeel’ in de Bijbel verwijst naar twee soorten van oordeel, namelijk, de tegenwoordige oordelen
van God en het toekomstige laatste oordeel van God. De tegenwoordige oordelen van God komen op twee manieren tot

4 Romeinen 6:23
5 Genesis 2:7
6 Johannes 1:12-13
7 Efeziërs 1:13; Romeinen 8:9-10
8 Johannes 3:18 HSV
9 Hebreeën 9:27
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stand: God laat oordelen die in de schepping ingebouwd zijn toe en God brengt ook oordelen in de geschiedenis van de
mens. 

1. De tegenwoordige oordelen van God.

(1) Hoe laat God bepaalde oordelen toe die in de schepping ingebouwd zijn? 
Lees Galaten 6:7-8 (Romeinen 1:28-32). Ontdek en bespreek het antwoord.

Aantekeningen. Omdat God de aarde en mensen geschapen heeft, heeft God ook het recht te bepalen hoe mensen op
aarde horen te leven. God heeft bepaalde fysieke wetten in zijn schepping ingebouwd. Bijvoorbeeld, als je de wet van
de zwaartekracht overtreedt kun je een harde smak maken. Op dezelfde manier heeft God geestelijke en morele wetten
in zijn schepping ingebouwd. Wanneer mensen Gods geestelijke en morele wetten overtreden laat God toe dat zij lijden
onder de gevolgen van hun eigen overtredingen. “Zij maaien waar zij gezaaid hebben”. Een mens die zondigt, maait het
oordeel. Bijvoorbeeld, een mens die lui is, maait armoede. Een mens die haat, maait gebroken relaties. Een mens die
tiranniseert, maait oorlog. Een mens die drugs gebruikt, maait verslaving. Romeinen 1:18-32 leert dat goddeloosheid
leidt tot morele corruptie en alle soorten van onrecht. In vele gevallen halen de gevolgen van iemands zonden hem al in
tijdens  zijn  leven  op  aarde.  Een  mens  lijdt  dikwijls  als  een  natuurlijk  gevolg  van  zijn  eigen  verkeerde
geloofsovertuigingen en beslissingen of van zijn eigen slechte keuzes en slecht gedrag. 

(2) Waarom brengt God bepaalde oordelen over de wereld?
Lees Ezechiël  14:21  (Leviticus  26:14-25;  Amos  4:6-12;  Haggai  1:3-11;  Matteüs  24:4-14;  Openbaring  9:20-21;
Openbaring 16:9). Ontdek en bespreek het antwoord.

Aantekeningen.  God  heerst  over  de  hele  wereld.  Hij  beheerst  alle  natuurkrachten  en  alle  gebeurtenissen  in  de
geschiedenis in de zin dat Hij oordelen brengt of toelaat. In tijden dat volken God ongehoorzaam zijn of hun rug naar
God toekeren, stopt God zijn zorg en bescherming van hen en brengt zijn oordelen over hen. Bijvoorbeeld, hun oogsten
mislukken, oorlogen vernietigen hun land, hun mensen lijden grote verliezen en niets op aarde kan ze nog tevreden
stellen. God gebruikt natuurrampen als aardbevingen, overstromingen, honger en epidemieën door de hele geschiedenis
van de mensheid op aarde ten einde hen bewust te maken dat Hij ontstemd is over hun gedrag en hen roept zich tot Hem
te bekeren. 

(3) Wat is de reden dat God zijn tegenwoordige oordelen over mensen laat komen? 
Lees 1 Korintiërs 11:32 (Hebreeën 12:4-11). Ontdek en bespreek het antwoord.

Aantekeningen.  God  brengt  zijn  tegenwoordige  tijdelijke  oordelen  over  mensen  om  hen  te  bewaren  voor  zijn
toekomstige eeuwige oordeel! Het doel van zijn tegenwoordige oordelen is om mensen te tuchtigen, dat wil zeggen, hun
zonden aan het licht te brengen, hen te berispen voor hun zonden en hen te waarschuwen. Gods doel is om altijd te doen
wat nu het beste is voor mensen. Als God zou toelaten dat mensen zonder waarschuwing of straf door kunnen gaan met
zondigen, dan zouden zij uiteindelijk slaven van de zonde worden en vallen onder Gods eeuwige eindoordeel. Gods
tijdelijke oordelen moeten mensen bewegen zich van hun goddeloosheid en ongerechtigheid af te keren en in plaats
daarvan deel te krijgen aan zijn heiligheid en gerechtigheid! 

2. Het komende laatste oordeel van God.

(1) Als je de levensstijl van goddeloze en onrechtvaardige mensen ziet, waarom zou je het leven
als onrechtvaardig of juist als rechtvaardig omschrijven? 
Lees Prediker12:14 (Psalm 73:2-16). Ontdek en bespreek het antwoord.

Leer.  Het  leven  op  aarde  is  uitgesproken  onrechtvaardig!  Goede  mensen  lijden,  onzelfzuchtige  mensen  worden
uitgebuit,  zachtmoedige  mensen  worden  geterroriseerd  en  zwakke  mensen  worden  beroofd.  Maar  slechte  mensen
floreren, zelfzuchtige mensen maken fortuin, brutale mensen onderdrukken en rijke mensen worden steeds rijker over
de ruggen van de armen. Tirannen sterven in vrede op hun bed, terwijl heilige mensen doodgemarteld worden. Als we
aannemen dat er een God is en dat Hij goed en almachtig is, hoe kan Hij toelaten dat zulk een groot onrecht maar
doorgaat in de wereld? Als God nu of later niets doet om al dit onrecht recht te stellen en zulk kwaad uit te roeien, dan
is Hij of zwak en kan Hij het niet doen, of Hij is slecht en kan het Hem niets schelen! 

Gelukkig leert  de Bijbel ons dat de Levende God van de Bijbel almachtig en goed is en dat gerechtigheid op een
kosmische schaal gedaan zal worden! Alle mensen die ooit in de geschiedenis geleefd hebben zullen bij het komende
laatste oordeel aanwezig zijn! 

(2) Hoe zal Gods komende laatste oordeel zijn? 
Lees Hebreeërs 9:27 (Matteüs 25:31-33). Ontdek en bespreek het antwoord.

Leer.  De Bijbel leert dat de fysieke dood van de mens NIET HET EINDE IS! Na de fysieke dood komt een veel
ernstiger lijden voor ongelovigen! 
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Jezus Christus zal terugkeren en alle mensen die ooit geleefd hebben zullen voor zijn troon in de wolken geoordeeld
worden. Hij zal elke daad en elk verborgen zaak oordelen10. Hij zal allen die anderen ten val hebben gebracht en de
wetten hebben verkracht uit zijn Koninkrijk bijeenbrengen en in de vurige oven werpen11. 
Hij  zal  de  mensen  die  niet  in  Hem  geloven  scheiden  van  de  mensen  die  in  Hem  geloven  en  hen  oordelen  in
overeenkomst met hun relatie tot Jezus Christus12. De mensen die niet in Jezus Christus als hun Verlosser en Heer
geloven zal Hij oordelen op basis van hun kennis van Gods wet13, hun ongeloof14, hun nalatigheid15, hun boze daden16,
hun vertrappen van Jezus en hun verachting van de Geest van genade 17 die hen van zonde, gerechtigheid en oordeel
overtuigt18. Ieder mens die het evangelie van Jezus Christus verwerpt, zal voor zijn ongeloof en ongehoorzaamheid voor
eeuwig worden verstoten ver van de tegenwoordigheid en liefdevolle zorg van de Heer19. 

Niettemin zal God door Jezus Christus20 ieder mens met absolute rechtvaardigheid oordelen21. Hij zal de verdrukten
recht verschaffen en de armen van geest barmhartigheid22. Maar Hij zal de rijken op aarde die zich in weelde gebaad
hebben, losbandig geleefd hebben en zichzelf vetgemest hebben, laten afslachten23. Hij zal de goddeloze en slechte
mensen laten boeten voor hun verdorvenheid en Hij zal de trots van hoogmoedige mensen en de arrogantie van tirannen
verbreken24. En Hij zal de machtige heersers van de tronen van hun koninkrijken stoten25. 

De  plaats  van  verderf  (niet:  totale  vernietiging)  wordt  ‘de  vuurpoel  met  brandende  zwavel’26 of  ‘de  hel’27 (niet:
dodenrijk) genoemd. Het is de plaats van wenen en tandengeknars,  de plaats van ondragelijke pijn en waanzinnige
razernij die nooit stopt, de plaats waar de wormen blijven knagen en het vuur niet dooft28. Het is de plaats waarvan
niemand kan ontsnappen29.  Iedereen  die niet  in  het  boek van het  leven blijkt  te  staan zal  in  de vuurpoel  gegooid
worden30. ‘De hel’ is de plaats die voorbereid is voor de duivel en zijn engelen31. De engelen van de duivel zijn: zijn
antichristelijke politieke machten (de antichristen), zijn antichristelijke religieuze machten (de valse profeten) en zijn
antichristelijke morele machten (de grote hoer Babylon)32. De goddeloze en onrechtvaardige mensen en machten zullen
gestraft worden met een eeuwigdurende verstoting uit de tegenwoordigheid, liefde en zorg van God33.
 
Christenen zullen nooit veroordeeld (verdoemd) worden tot de eeuwige dood en straf34, maar christenen zullen wel
geoordeeld worden voor hoe zij op de aarde als christenen geleefd hebben35.

10 Prediker 12:14
11 Matteüs 13:41
12 Matteüs 25:12
13 Romeinen 2:10-16
14 Johannes 3:18-21,36
15 Matteüs 25:41-46
16 Openbaring 21:8
17 Hebreeën 10:26-31
18 Johannes 16:8-11
19 2 Tessalonicenzen 1:8-9
20 Johannes 5:22
21 Lukas 12:47-48
22 Matteüs 5:3-12
23 Jakobus 5:1-6
24 Jesaja 13:11
25 Daniël 2:44; 1 Korintiërs 15:25
26 Openbaring 21:8
27 Lukas 16:23
28 Markus 9:42-49
29 Lukas 16:26
30 Openbaring 20:15
31 Matteüs 25:41
32 Openbaring 19:20; Openbaring 20:10
33 2 Tessalonicenzen 1:8-9
34 Johannes 5:24,29; Romeinen 8:1
35 2 Korintiërs 5:10; 1 Korintiërs 3:10-15
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