
Reeds meer dan 40 jaar heb ik mensen ontmoet, die volledig van zichzelf overtuigd 

waren, een goed mens te zijn volgens hun kennen en kunnen. Daarna kwam een 

keer. Ze beweerden dan christen te zijn geworden, Jezus vergaf hun zonden van uit 

hun verleden, en meteen denken ze boven de zondemacht te staan. 

Ze willen wel toegeven dat een christen soms nog zondigt. Ze geloven dat dan 

iedere zonde dient beleden te worden, om nieuwe vergeving te kunnen ontvangen. 

Dat zou hun behoud of redding wankel maken tussen de tijd van de zonde en het 

belijden. Hebben ze de genade goed begrepen?  

Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij 
onszelf en de waarheid is in ons niet. 1 Johannes 1:9 Indien wij onze zonden belijden, 
Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen 
van alle ongerechtigheid. 
 
Dit kunnen wij doen met de zonden die we kennen en kunnen onthouden. Soms 

hoorde ik van mensen die naar waarzeggers gingen, en niet wisten dat dit zondig is. 

God baseert verlossing niet op ons kennen en ons belijden, maar op de 

gerechtigheid van Jezus!  

2 Korintiërs 5:21 Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot 
zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem. 

 
Rom.3:23 Wij derven de heerlijkheid Gods, inderdaad hoe meer wij over Hem leren 

en kennen, hoe beter wij beseffen hoeveel wij tekortschieten. Mensen misleiden 

zichzelf door te denken dat ze zich van bepaalde zonde onthouden, dan een perfect 

leven moeten leiden. Wij kennen dat denkpatroon, “Ik pleeg geen moord, doe geen 

overspel, bedrieg de belastingen niet enz.”  Dus ik ben een goed of volmaakt mens! 

(Jac.2:10) 



In Matth.19 toont Jezus de dwaasheid van eigengerechtigheid met de rijke jongeling. 

Er kwam een felle reactie van de discipelen: Wie kan er dan nog gered worden?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matteüs 19:20 De jongeling zeide tot Hem: Dat alles heb ik in acht genomen; 
waarin schiet ik nog te kort? Matteüs 19:21 Jezus zeide tot hem: Indien gij volmaakt wilt zijn, 

ga heen, verkoop uw bezit en geef het aan de armen, en gij zult een schat 
in de hemelen hebben, en kom hier, volg Mij. 

Matteüs 19:26 Jezus zag hen aan en zeide: Bij de mensen is dit onmogelijk, 
maar bij God zijn alle dingen mogelijk. 

Wanneer wij Fil.3:9 lezen dan lezen wij niet door eigen gerechtigheid te worden 

behouden, maar door te geloven in de gerechtigheid van Christus! Dat is de blijde 

boodschap of het evangelie der gerechtigheid! 

Door genade zijn wij behouden (Efe.2:8-9). Genade is geen vergunning om te 

zondigen. Men kan niet denken, omdat ik toch nog in zonde val, ik neem of heb nu 

de vrijheid! Wie op die manier als “christen” wil verder leven lijkt op een verloren 

zondaar! Hij houdt minder en minder rekening mat Gods wil!  
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