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Zonde… oogst geen 
dood in je leven



Het christelijk leven gaat

om God lief hebben en

Jezus volgen en niet om

‘zonde’ te ontdekken en

vermijden!

Als je een christen bent,

ben je gerechtvaardigd,

je bent een kind van

God, je bent een heilige

en geen ‘zondaar’. Je

zonde bepaalt niet je

identiteit.
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1.Wie bepaalt wat zonde is?

2.Wat is zonde?

3.Wat doet zonde met ons?

4.Wat doet een gebrek aan zondebesef?

5.Vijf Bijbelse metaforen van zonde
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1. Wie bepaalt wat zonde is?
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1. Wie bepaalt wat zonde is?
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a) ‘Zegt God dat iets zonde is omdat

het niet goed is’ of

b) ‘Is iets niet goed omdat God zegt dat

het zonde is’ ?

Psalm 51:6 “Tegen U, U 

alleen, heb ik gezondigd, 

ik heb gedaan wat kwaad 

is in Uw ogen…”



2. Wat is zonde? 

Wat zegt de Bijbel erover?

Galaten 5:19-21 “Het is bekend wat de werken van

het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid,

losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen,

ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme,

onenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord,

dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke…”
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1. Een daad, een actie, een gebeurtenis.

2. Een houding of levensstijl. Een conditie.

3. Onze natuur. We zijn in zonde geboren.



3. Wat doet zonde met ons?

1.Het belemmert je relatie

met God…

2.Het stoort je relatie met

andere mensen…

3.Met jezelf – je wordt er

geestelijk zwak en ziek

van. Het leidt tot de

dood.
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4. Wat doet een gebrek aan 

‘zondebesef’ met ons?

• Bekering zonder ‘zondebesef’…

• Aanbidding zonder ‘zondebesef’…
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• Leven…

• Pastoraat…



5. Vijf Bijbelse metaforen

die verschillende facetten van 

‘zonde’ te laten zien
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(1) Zonde is in Gods ogen iets vies 

dat schoon gemaakt moet worden

• Psalm 51:4 “Was mij

schoon van mijn

ongerechtigheid, reinig

mij van mijn zonde.”

• Jakobus 4:8 “Reinig de

handen, zondaars, en

zuiver de harten,

dubbelhartigen!”
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(2) Zonde is iets dat ons verstikt

Hebreeën 12:1 “Welnu dan, laten ook wij…

afleggen alle last en de zonde, die ons zo

gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding

de wedloop lopen die voor ons ligt”
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(3) Zonde is zoals gist in een brood, 

het verspreidt zich 

1 Korinthe 5:6,8 “Weet u

niet dat een klein beetje

zuurdeeg het hele deeg

doorzuurt? Laten wij dus

feestvieren, niet met…

zuurdeeg van slechtheid en

boosaardigheid, maar met

ongezuurde broden van

oprechtheid en waarheid.”
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(4) Zonde is onze vijand in de strijd. 

Het wil onze meester zijn! 

Hebreeën 12:4 “U hebt

nog niet tot bloedens

toe weerstand geboden

in uw strijd tegen de

zonde”

1 Petrus 2:11 “vleselijke

begeerten, die strijd

voeren tegen de ziel”
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(5) Zonde is een zaad. 

Je oogst altijd wat je zaait 

Spreuken 22:8 “Wie

onrecht zaait, zal onheil

oogsten.”

Galaten 6:7 “Dwaal niet:

God laat niet met Zich

spotten, want wat de mens

zaait, zal hij ook oogsten.”
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Conclusie

Als je een christen bent…

Dan ben je heilig, door 
God apart gezet…

Dan ben je geroepen om 
heilig te leven, te leven in 
harmonie met wie je bent. 
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