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Door Bijbelstudie maken wij een beeld van Jezus Christus tegenover de zondaren. 

Ieder mens werd geboren als zondaar, sterveling, behalve Jezus! Hij kwam voor 

mensen van goede wil! 

Wij stellen ons vragen: 

* Had Jezus omgang met de zondaren, wanneer en waarom?  

* At en dronk Hij met de zondaren?  

* Wat deed Hij voor hen?  

* Werd Hij ook niet verweten zondaar te zijn? 

* Hoe was zijn houding tegenover?  

* Hoe moet de onze zijn? Hoe meer vragen wij stellen, hoe beter wij een gedachte 

kunnen vormen van onze Heiland en verlosser. 

 

WAT WAS HET DOEL VAN JEZUS? 
 

1 Tim.1: 15 Dit is een getrouw woord en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in 

de wereld gekomen is om zondaren te behouden, onder welke ik een eerste plaats 

inneem. 

Paulus, zoon van een farizeeër, was eerst een vuile christenvervolger! 

Het bijzonderste is wel te weten dat Jezus naar deze aarde kwam om zondaren te 

behouden of te redden van de komende hel. Ieder mens is geboren onder de zonde, 

en heeft in de staat waarin hij zich bevindt vergeving nodig. Ieder mens moet inzien 

dat hij onder de zonde is geboren, dus een zondige levensstaat. Door de 

ongehoorzaamheid van een, is de zondigheid in de wereld gekomen, en door de 

zonde kwam de dood. Deze dood is tot allen doorgedrongen.   
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Zondaren gaan voor eeuwig verloren, wanneer ze niet tot geloof komen. Er is een 

keerpunt nodig in het leven van iedere mens: geloof in de genade. 

Slechts geloof in het evangelie kan het levenslot van de mens veranderen. 

16  Want God heeft de wereld zo liefgehad ,dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet zal vergaan , maar eeuwig leven heeft.  17  Want God 

heeft zijn Zoon niet naar  de wereld gestuurd, om de wereld te roordelen, maar de wereld zou 

echter door Hem kunnen leven! (Pesh.vrt).  18 Wie in Hem gelooft, is niet veroordeeld; wie niet 

gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon 

van God. Joh/3 

Het doel van Jezus is duidelijk een verlossingswerk.  

HOE GING JEZUS MET ZONDAREN OM? 
 

 

 

 

 

 

10  En het geschiedde toen ze in het huis aanlagen, kwamen er  vele belastinginners en 

zondaars en lagen mede aan met Jezus en zijn discipelen.  11 En toen de Farizeeën dit 

zagen, zeiden zij tot zijn discipelen: Waarom eet uw meester met de tollenaars en 

zondaars?  12 Hij hoorde het en zei: Zij, die gezond zijn, hebben geen dokter nodig maar 

zij, wie ziek zijn.Mt.9 

Wij kunnen al vaststellen dat Jezus samen met zondaren at, in hun huis. Tevens bij 

mensen met mogelijks een slechte naam, dit kunnen dan dieven, moordenaars, 

dronkaars, hoeren, enz. zijn geweest. Mattheus was tot geloof in Jezus gekomen, en 

nodigde al zijn vrienden uit.  

Mattheus gebruikte dit etentje om hen te laten luisteren naar Jezus, en zij zouden 

nadenken als hij. Ze hadden wellicht wel goed eten en drank verwacht, maar geen 

toespraak of verkondiging tot bekering. 

Alle middelen zijn goed. De ongelovige mensen waren wel niet zijn vrienden, maar zijn 

patiënten kan men zeker zeggen. Let op wat Jezus antwoordt op de vraag van de 

schriftgeleerden, welk was gesteld aan zijn discipelen! Wanneer wij moeite zouden 

hebben om te antwoorden zal de Here ons altijd helpen!  

Let op de reactie van de ongelovige, schijnheilige farizeeërs. Wat zeggen ze? Hoe 

dachten ze? Iedereen geen fouten als de farizeeërs door te selecteren met 

vooroordelen?  
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HOE GINGEN SOMS ZONDAREN  OM MET JEZUS? 
 

34 De Zoon des mensen is gekomen, wel etende en drinkende, en gij zegt : Zie, 

een vraatzuchtig mens en een wijndrinker, een vriend van tollenaars en 

zondaars! Luc.7 

Wij zien hier hoe men negatieve kritiek heeft op Jezus, Men komt men verwijten als 

dat hij een gulzig mens was. Bijna wilde men zeggen dat hij een dronkaard was, en 

zich thuis voelde bij al deze ongelovigen. Wij horen hier al de stem van de satan en 

zijn adderengebroed welke Hem wilde ongeloofwaardig laten overkomen. Men wilde 

Hem in een kwaad daglicht stellen, als zou hij vriend zijn van al die belastinginners 

aangesteld door de bezettende macht van de Romeinen. 

KREEG JEZUS was verdraagzaam bij zijn 
spreken met DE ZONDAREN? 

 

2  Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, 

om de vreugde, welke voor Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft , de schande niet 

achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods.  3 Vestigt uw aandacht dan op 

Hem, die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen Zich heeft verdragen, opdat gij 

niet door matheid van ziel verslapt.Hebr.12 

Daarbij moeten wij blijven kijken naar Jezus, Die ons de weg wijst. Hij is het doel van 

ons levend geloof. Hij kon Zich aan het kruis laten slaan en de schande negeren, 

omdat Hij wist welke blijdschap Hem te wachten stond. En nu zit Hij op de ereplaats 

naast de troon van God. 

Als u niet onverschillig of zwak wilt worden, moet u denken aan wat Jezus heeft 

doorstaan; Hij heeft verdragen dat slechte mensen de lelijkste dingen van Hem 

zeiden.(boek) 

Inderdaad, Jezus kreeg veel negatieve kritiek. Iedereen die Hem volgt zoals de 

bijbel leert,  zal dit zeker ook wel ervaren. 

Doch Hij liet niet na, om verder te spreken, ondanks alle leugenachtige 

kwaadsprekerijen en tegenstand van religieuze overheden onder politieke invloed. Er 

bestaat natuurlijk een groot gevaar, dat christenen gaan zwijgen over het evangelie, 

niet verder getuigen, of onverschillig zullen gaan worden bijzonder in de eindtijd. 

Wij moeten ons sterken door de hoop op onze toekomst welke ons te wachten staat. 

Christenen die niet meer getuigen zijn zwak geworden, en dienen te worden 

bemoedigd vanuit de gemeente. Er moet voor hen gebeden worden. 

Mogen wij, Bijbelgetrouwe christenen, verzwakken in het getuigen, omdat niemand 

nog wil luisteren? NEEN! Nog een korte tijd!  Getuigen brengt nog steeds geestelijke 

blijdschap. 
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WERD JEZUS EEN ZONDAAR GENOEMD? 
 

Johannes 9:22  Dit zeiden zijn ouders, omdat zij bang waren voor de Joden, want de Joden 

waren reeds overeengekomen, dat, indien iemand mocht belijden, dat Hij de Christus was, hij 

uit de synagoge zou worden gebannen.  23  Daarom zeiden zijn ouders:  Hij heeft zijn leeftijd, 

vraagt het hemzelf.  24  Zij riepen dan ten tweeden male de man, die blind geweest was, en 

zeiden tot hem: Geef Gode de eer ; wij weten, dat deze mens een zondaar is.  25  Hij dan 

antwoordde: Of Hij een zondaar is, weet ik niet; een ding weet ik, dat ik, die blind was , nu zien 

kan. 

Na de genezing van de blindgeborene, werd Jezus verweten door de aanwezige 

joden, een zondaar te zijn. Deze blindgeborene was geboren zonder ogen! 

(grondtekst) Jezus maakte kleine balletjes uit klei en plaatste ze! Hij schiep ogen! 

Kerkleiders  waren geestelijk blind door hun ongeloof in Jezus. Ze waren blind door 

eigen zonde, doch waren er wel bij om Jezus een zondaar te noemen. 

God eren of Jezus? 

De joden waren blind en namen Jezus niet aan als Zoon van God of hun Messias. Zij 

eerden Hem niet.  Waarom wordt de goddelijkheid van Jezus altijd sterk 

aangevochten? Dat is het werk van de duivel! 

Kol.2:9 want in Hem woont al de volheid der godheid lichamelijk; 

WAT DEED JEZUS VOOR DE ZONDAAR? 
 

8  God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren 

waren, voor ons gestorven is.   9  Veel meer zullen wij derhalve, thans door zijn bloed 

gerechtvaardigd, door Hem behouden worden van de toorn.Rom.5 

Jezus gaf zijn eigen leven, voor hen die Hem verweten, voor hen die met Hem spotten, 

voor hen die Hem verwierpen, voor hen die Hem zouden vermoorden! Er is maar een 

iets die zoiets kan verklaren, dat Jezus dat deed, namelijk de bovennatuurlijke liefde 

Gods in Hem. Ja, Jezus was God zelf, welke de ganse schepping wil verlossen van de 

vloek over deze wereld. Deze wereld is vandaag in verval, jezus brengt straks vrede 

en geen tijdelijke wapenstilstand!!!! 

Gaytant Ronny, Oostduinkerke 07/03/03 

 


