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Reinier Sonneveld:  
een waarschuwing 

Samengesteld door M.V., 23-9-2022 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV) 
 
 

Reinier Sonneveld1 (1978; foto Wiki) is een populaire maar ketterse schrij-
ver-theoloog die in 2012 al meer dan 200.000 boeken heeft verkocht en het 
jaar erna genomineerd werd voor de titel “Meest spraakmakende theoloog 
van het jaar”. 
Dat is op zich al een teken dat deze ‘christelijke’ schrijver niet zomaar te ver-
trouwen is. Grote populariteit bewijst dat valsheid bestaat.  
Zie over populaire schrijvers:  
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/populair.pdf  

 

Wat hij o.a. gelooft/aanhangt 
o Hij “neemt te evolutietheorie serieus”1. Lees over het debat evolutie versus schepping: 

http://www.verhoevenmarc.be/schepping.htm . 
 

o Hij haalt inspiratie bij vroeg-kerkelijke auteurs, zoals Ireneüs.1 Deze Ireneüs ondersteunde het 
gezag van de bisschop als gezaghebbende over vele kerken; Hij verdedigde kerktraditie boven 
de Schrift; hij leerde de katholieke ketterij van “echte aanwezigheid”; hij zei: “De eucharistie-
hostie wordt het lichaam van Christus”  http://www.verhoevenmarc.be/PDF/kerkvaders.pdf . 

 

o Hij hangt de oude en ketterse leer aan van de “Christus Victor” theorie van de kruisiging van 
Christus.1 

 
Wat is de betekenis van de “Christus Victor” ketterij?2 
 

De term Christus Victor, Latijn voor “Christus Overwinnaar”, is ontstaan uit een boek uit 1931 van 
Gustaf Aulén3, dat een theorie van Christus’ verzoeningswerk presenteert. 
Aulén betoogde dat het Christus Victor model van verzoening door de vroege kerkvaders4 werd om-
armd en daarom dichter bij de waarheid staat dan Anselmus’5 voldoeningstheorie, geformuleerd in 
de elfde eeuw; en de penale substitutietheorie van de Hervormers, die een wijziging was van Ansel-
mus’ visie. Christus Victor beweert dat “het werk van Christus in de eerste plaats een overwinning 
is op de machten die de mensheid in slavernij houden: zonde, dood en de duivel”. Het voldoenings-
model daarentegen zegt dat Christus moest sterven om Gods eer te herstellen die door de zonde van 
de mensheid was beledigd; het penale substitutiemodel zegt dat Christus werd gestraft omwille van 
de gerechtigheid – dat aan Gods rechtvaardige straf van de zonde door Christus plaatsvervangend 
werd voldaan, zodat de straf niet op de mensheid zou vallen. 

Gestelde problemen met voldoenings- en substitutietheorie 

 
1 https://nl.wikipedia.org/wiki/Reinier_Sonneveld  
2 https://www.gotquestions.org/Christus-Victor.html 
3 https://nl.wikipedia.org/wiki/Gustaf_Aul%C3%A9n  
4 http://www.verhoevenmarc.be/PDF/kerkvaders.pdf 
5 Anselmus van Canterbury (1033-1109), https://nl.wikipedia.org/wiki/Anselmus_van_Canterbury  
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Aanhangers van het Christus Victor-model van verzoening maken meestal bezwaar tegen het penale 
substitutiemodel omdat het substitutiemodel “gewelddadig” is en God zogenaamd in een onaange-
naam licht plaatst. Het idee dat God een Rechter is die bereid was Zijn eigen Zoon te doden om 
boete te doen voor de zonden van de mensheid is weerzinwekkend voor tegenstanders van de sub-
stitutietheorie. Mensen zoals Aulén hebben een hekel aan het idee dat God zoveel geeft om de vol-
doening van Zijn gerechtigheid dat Hij ervoor zou kiezen om Jezus te straffen. Aulén beweerde ook 
dat de voldoenings- en substitutiemodellen God en Jezus tegen elkaar opzetten, terwijl Christus Vic-
tor hen aan dezelfde kant plaatst en samen het kwaad bestrijden. 

Problemen met Christus Victor 
Christus Victor heeft twee belangrijke gebreken. Ten eerste is het voornamelijk gebaseerd op 
Auléns afwijzing van het idee van de verzoening als een juridische exercitie, in plaats van op argu-
menten uit de Schrift. De Bijbel stelt het lijden van Christus duidelijk voor als een verzoening of 
voldoening (1 Johannes 2:2). De vraag is dan: wat is er voldaan? Anselmus zei dat De dood van 
Christus Gods eer bevredigde. De Hervormers zeiden dat de dood van Christus voldeed aan Gods 
toorn en Zijn eis van gerechtigheid. Over het feit dat het Gods verlangen is dat Christus sterft, zegt 
de profeet: “Maar het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen, Hij heeft Hem ziek gemaakt. Als 
Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal Hij nageslacht zien” (Jesaja 53:10). 
Ten tweede, omdat Christus Victor beweert dat Het offer van Christus niet werd geofferd om aan 
Gods gerechtigheid te voldoen, wordt de Wet – in plaats van als rechtvaardig te worden beschouwd 
– onder de noemer geplaatst van “slechte dingen verslagen door Christus’ offer”. … 
Paulus, die zelf een expert in de Wet was, legt uit dat de Wet bestaat om ons te laten zien dat we 
zondig zijn (Romeinen 7:1-12; 3:20). Hij noemt de Wet heilig, rechtvaardig en goed (Romeinen 
7:12). God handhaaft gerechtigheid omdat Hij volmaakt is (1 Johannes 5:5). Hij weet ook dat we 
geen volmaaktheid kunnen bereiken en dat we de gerechtigheid zullen schenden, omdat het in onze 
aard ligt om dat te doen (Romeinen 3:9-20). Maar als we onze zonden toegeven en onszelf op Gods 
barmhartigheid werpen, in plaats van te proberen Hem te sussen volgens een Wet die we onvermij-
delijk ongehoorzaam zullen zijn, zullen we vergeven en bedekt worden door Christus’ bloed, vergo-
ten namens ons (1 Johannes 1:7; Johannes 3:17–18). 
Christus Victor ziet de penale substitutietheorie van de verzoening als gewelddadig en onaange-
naam. De leer van de verzoening is echter Bijbels en de Bijbel zegt duidelijk dat Christus onze straf 
op Zich nam. Hij werd een vloek voor ons (Galaten 3:13) en Hij werd namens ons tot zonde ge-
maakt (2 Korintiërs 5:21). 

Slotwoord 
Er valt veel meer op te merken over Renier Sonneveld en zijn leringen, maar laat dit voldoende zijn 
om gewaarschuwd te zijn voor zijn ernstige ketterijen. Zonder u af van alle onzuivere bewegingen: 
http://www.verhoevenmarc.be/afzondering.htm  

 

 

Zie ook: 
o Over valse leraars: http://www.verhoevenmarc.be/valse_leraars.htm  

o Over dwalingen en valse leer: http://www.verhoevenmarc.be/#Dwalingen  
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