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Fundamentele Leerstellige Werkbladen 
Les 2: Waarom moeten alle mensen nodig  

gered worden? Deel 1 
Bron: http://www.middletownbiblechurch.org/nbelieve/bdwfnb.htm  

Vertaalde versie: http://www.verhoevenmarc.be/flw.htm  
Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV) 

Vertaling/bewerking door M.V. 

 

Inleiding 
Lukas 5:27-32: 

27 En hierna ging Hij weg, en Hij zag een tollenaar, van wie de naam Levi was, in het tolhuis zit-
ten en Hij zei tegen hem: Volg Mij!  
28 En hij stond op, liet alles achter en volgde Hem.  
29 En Levi bereidde voor Hem een grote maaltijd in zijn huis en er was een grote menigte van 
tollenaars en van anderen die met hen aanlagen.  
30 En hun schriftgeleerden en de Farizeeën morden tegen Zijn discipelen en zeiden: Waarom eet 
en drinkt u met tollenaars en zondaars?  
31 Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen: Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar 
wie ziek zijn.  
32 Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. 

Welke mensen hebben een dokter nodig?: “Wie gezond zijn” (vers 31). 
Welk soort mensen hebben geen dokter nodig?: “Rechtvaardigen” (vers 32). 
Rechtvaardigen moeten niet gered worden, enkel onrechtvaardigen (zondaars) moeten gered wor-
den. 

Waarom kwam Jezus in de wereld? 

Hier zijn vier verzen die deze vraag beantwoorden:  
1. 1 Timotheüs 1:15: “dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te ma-

ken”. De archaïsche uitdrukking “zalig maken” [Gr. sozo] betekent “redden” of “behouden”. 
2. Lukas 19:10: “Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verlo-

ren is”. 
3. Mattheüs 1:21: “En u zult Hem de naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk zalig maken van 

hun zonden”. 
4. John 3:17: “Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou ver-

oordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden”. 
Volgens Lukas 5:32 kwam Jezus in de wereld om zondaars tot bekering te roepen, waardoor zij 
behouden worden. Rechtvaardige mensen moeten niet gered worden, zij zijn reeds gered. Maar lees 
Romeinen 3:10, waar we lezen hoeveel rechtvaardige mensen er zijn: “zoals geschreven staat: Er is 
niemand rechtvaardig, ook niet één”. Daarom moeten alle mensen gered worden.  
Lees Lukas 5:30. Daar zeggen de schriftgeleerden en Farizeeën tot Jezus’ discipelen: “Waarom eet 
en drinkt u met tollenaars en zondaars?” – hieruit blijkt dat deze twee religieuze groepen zichzelf 
niet als zondaars aanzagen, maar wel andere mensen, zoals tollenaars en anderen die zij als “zon-
daars” aanzagen. 

Lees Lukas 18:9-14:  
9 En Hij sprak ook met het oog op sommigen die van zichzelf overtuigd waren dat zij rechtvaar-
dig waren en alle anderen minachtten, deze gelijkenis:  

http://www.middletownbiblechurch.org/nbelieve/bdwfnb.htm
http://www.verhoevenmarc.be/flw.htm


 2

10 Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De één was een Farizeeër en de ander een 
tollenaar.  
11 De Farizeeër stond daar en bad dit bij zichzelf: O God, ik dank U dat ik niet ben zoals de an-
dere mensen: rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook als deze tollenaar.  
12 Ik vast tweemaal per week. Ik geef tienden van alles wat ik bezit.  
13 En de tollenaar bleef op een afstand staan en wilde ook zelfs zijn ogen niet naar de hemel op-
heffen, maar sloeg op zijn borst en zei: O God, wees mij, de zondaar, genadig.  
14 Ik zeg u: Deze man ging gerechtvaardigd terug naar zijn huis, in tegenstelling tot die andere. 
Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd 
worden 

Welke man vond dat hij rechtvaardig was? De Farizeeër! Welke man realiseerde zich dat hij een 
zondaar was? De tollenaar! Welke man werd gerechtvaardigd en gered? De tollenaar! Voordat een 
persoon kan gered worden moet hij zich realiseren dat hij een zondaar is en moet hij berouw beto-
nen! Daarna kan hij God vragen om Zijn genade (“O God, wees mij, de zondaar, genadig”, vers 13).  
Dit is de ware betekenis van “bekering”. Zonder zulke bekering kan niemand gered worden. Zoek 
het woord “bekeren/bekering” op in deze verzen: Lukas 24:47; Handelingen 11:21; 14:15; 17:30; 
20:21; 26:20; 2 Korinthiërs 12:21; 1 Thessalonicenzen 1:9. Wanneer het gepredikte evangelie geen 
echte bekering inhoudt, dan is dat een vals evangelie! 

Alle mensen moeten nodig gered worden omdat zij allen zondig zijn 
1) Psalm 14:1-3 (zie hetzelfde ook in Psalm 53:1-4) 

1 Een psalm van David, voor de koorleider. De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God. Zij han-
delen verderfelijk, bedrijven gruwelijke daden; er is niemand die goeddoet.  
2 De HEERE heeft uit de hemel neergezien op de mensenkinderen, om te zien of er iemand ver-
standig was, iemand die God zocht.  
3 Zij allen zijn afgedwaald, tezamen zijn zij verdorven; er is niemand die goed doet, zelfs niet 
één.  

Alle mensen zijn afgedwaald. Er is niemand die zondeloos is, en dus is er niemand die volmaakt 
goed doet. Iedereen is een zondaar (1 Johannes 1:8) en is dus verdorven, dat is: besmet door zonde. 
En er is niemand die God zoekt. [Dit neemt echter niet weg 1. dat het reddingsproces naast de god-
delijke kant ook een menselijke kant heeft, en 2. dat het beelddragerschap van de mens niet is opge-
houden – zie hierover meer : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Waarde-mens.pdf ]. 
“Want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de HEERE ziet het hart aan” (1 Samuël 16:7) – dit 
vers zegt dat God de mens anders ziet dan de mensen elkaar zien, want de Heer “ziet het hart aan”. 
“En er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van 
Hem aan Wie wij rekenschap hebben af te leggen” (Hebreeën 4:13) – niets is verborgen voor Gods 
ogen! We moeten ons daarom zien zoals God ons ziet! 

2) Romeinen 3:l0-l8, 23 
10 zoals geschreven staat: Er is niemand rechtvaardig, ook niet één,  
11 er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt.  
12 Allen zijn zij afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goeddoet, er is 
er zelfs niet één.  
13 Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog, addergif is onder hun lippen.  
14 Hun mond is vol vervloeking en bitterheid,  
15 hun voeten zijn snel om bloed te vergieten.  
16 Vernieling en ellende is op hun wegen,  
17 en de weg van de vrede hebben zij niet gekend.  
18 De vreze Gods staat hun niet voor ogen.  
23 Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God,  

Niemand is rechtvaardig. Niemand zoekt God. Alle mensen zijn afgedwaald. Niemand vreest God. 
Alle mensen hebben gezondigd! 
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Lees Spreuken 8:13: “De vreze des HEEREN is het kwade te haten; hoogmoed, trots en de verkeer-
de weg en een mond vol verderfelijke dingen haat Ik”, en Spreuken 3:7: “Wees niet wijs in je eigen 
ogen: vrees de HEERE en keer je af van het kwade”. Wat betekent het God te vrezen? Het betekent 
het kwade te haten! Ook God haat: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/haat-van-God.pdf .  
Lees hierboven nog eens Romeinen 3:23 – Alle mensen hebben gezondigd: daar bent ook u bij in-
begrepen! De enige uitzondering hierop is de Heer Jezus Christus – zie 2 Korinthiërs 5:20-21 en 1 
Petrus 2:21-22.  
Noot: In Lukas 1:46-47 noemt de maagd Maria God “mijn Zaligmaker” (Gr. soter: Redder). Welk 
soort van persoon heeft een Redder nodig? Een zondaar! Dus was Maria ook een zondaar. Romei-
nen 3:23 betreft ook Maria. 
Uit Romeinen 3:10-18, 23 leren we dat alle mensen, niemand uitgezonderd, nodig moeten gered 
worden! 

3) 1 Koningen 8:46  
46 … er is immers geen mens die niet zondigt … 

Daar bent ook u bij inbegrepen! 

4) 1 Johannes 1:8, 10 
8 Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons.  
10 Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot leugenaar en is Zijn woord 
niet in ons.  

In dit vers schrijft Johannes tot gelovigen (geredde mensen; zie o.a. de verzen 7 en 9). Maar in vers 
8 staat dat wij onszelf “misleiden” wanneer wij zeggen dat wij geen zonde hebben. En in vers 10 
staat dat wij de Heer Jezus tot een leugenaar maken als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben. 
Telkens als wij Gods Woord niet geloven beschuldigen wij God ervan een leugenaar te zijn! Als 1 
Johannes 1:8, 10 betrekking heeft op ware gelovigen (en dat is zo!), zouden deze verzen dan ook 
niet waar zijn voor ongeredden? Zeker!  
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