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Twee aspecten van Vergiffenis 
Bron: http://www.middletownbiblechurch.org/christia/twoaspet.htm 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of  HSV) 
Vertaling en voetnoten door M.V. (Update 25-01-2023) 

 

De benodigde VERGIFFENIS  
voor REDDING 

De benodigde VERGIFFENIS  
voor GEMEENSCHAP 

“Dat ieder die in Hem gelooft, vergeving van 
zonden ontvangen zal door Zijn Naam”  

(Hand. 10:43). 

“Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en 
rechtvaardig om ons de zonden te vergeven”  

(1 Joh. 1:9). 

Enkele sleutelverzen: 
Luk. 24:47 

Hand. 2:38; 3:19; 10:43; 26:18 
Rom. 4:7-8; 1 Kor. 6:11 

Efez. 1:7; Kol. 1:14 
Hebr. 10:17-18 

Enkele sleutelverzen: 
1 Joh. 1:9 
Psalm 51 
Spr. 28:13 
Psalm 32:5 

Joh. 13:4-11 

De persoon die deze vergiffenis nodig heeft: 
DE ONGEREDDE PERSOON 

De persoon die deze vergiffenis nodig heeft: 
DE GELOVIGE IN CHRISTUS 

De basis voor vergiffenis: 
HET BLOED VAN CHRISTUS (het kruiswerk 

van Christus) -- Efeziërs 1:7. 

De basis voor vergiffenis: 
HET BLOED VAN CHRISTUS (het kruiswerk 

van Christus) -- 1 Joh. 1:7-9. 

De voorwaarde (wat moet de ongeredde persoon 
doen?): GELOVEN (Hand. 10:43) 

De voorwaarde (wat moet de gelovige doen?): 
BELIJDEN (1 Joh. 1:9). 

Het resultaat: “geheel rein” (zodat alle zonden 
vergeven zijn -- verleden, huidige en toekomsti-

ge) -- Joh. 13:10 en zie Kol. 2:13. 

Het resultaat: de gelovige zijn “voeten” zijn ge-
reinigd (gereinigd van vervuiling die komt door 

onze wandel in deze wereld) -- Joh. 13:8-10 

Zonder deze vergiffenis zal de persoon  
STERVEN IN ZIJN ZONDEN (Joh. 8:24). 

Zonder deze vergiffenis kan de gelovige geen  
deel hebben (partnerschap, gemeenschap, deel 
hebben) met Christus (Joh. 13:8 en 1 Joh. 1:5). 

Deze vergiffenis is nodig en wordt ontvangen 
EENS EN VOOR ALTIJD (op het moment van 

de redding). 

Deze vergiffenis is nodig en wordt ontvangen 
HERHAALDELIJK doorheen het christelijke 

leven. 

De persoon die niet is vergeven heeft geen red-
ding -- zijn zonden zijn behouden (Joh. 20:23). 

De persoon die niet is vergeven geniet niet van 
de redding die hij heeft (Psalm 51:12). 

De persoon die deze vergiffenis niet claimt zal 
VEROORDEELD worden (1 Kor. 11:32). 

De persoon die deze vergiffenis niet claimt zal  
GETUCHTIGD worden (1 Kor. 11:31-32).  

Dit betreft de eeuwige staat van de persoon te-
genover God. 

Dit betreft de actuele toestand van de gelovige 
zijn wandel in de tijd. 

Zij die deze vergiffenis claimen zijn  
“IN CHRISTUS” (Efez. 1:7).  

Dit slaat op de gelovige zijn onveranderlijke 
POSITIE in Christus 

Zij die deze vergiffenis claimen  
“WANDELEN IN HET LICHT” (1 Joh. 1:7).  
Dit slaat op de gelovige zijn veranderlijke 

TOESTAND in de tijd 
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William MacDonald heeft in zijn boek Here’s the Difference (gepubliceerd door Gospel Folio 
Press), een hoofdstuk waarin hij zorgvuldig onderscheid maakt tussen deze twee aspecten van ver-
giffenis (in hoofdstuk 7). Hij noemt deze twee aspecten “gerechtelijke vergiffenis” (reddingsvergif-
fenis) en “ouderlijke vergiffenis” (gemeenschapsvergiffenis). Op blz. 51 van bovengenoemd boek 
presenteert hij een gelijkaardige tabel waarin hij de volgende vergelijkingen en contrasten maakt 
tussen deze twee aspecten van vergiffenis: 

 Gerechtelijk 
= Reddingsvergiffenis 

Ouderlijk 
= Gemeenschapsvergiffenis 

De persoon zijn status Zondaar 
(Rom. 3:23) 

Kind 
(1 Joh. 3:2) 

Relatie met God Rechter 
(Psalm 96:13) 

Vader 
(Gal. 4:6) 

Resultaat van Zonde Eeuwige Dood 
(Rom. 6:23) 

Verbroken Gemeenschap 
(1 Joh. 1:6) 

Rol van Christus Redder 
(1 Tim. 1:15) 

Hogepriester en Voorspraak 
(Heb. 4:14-16; 1 Joh. 2:1) 

De Nood van de persoon Redding 
(Hand. 16:30) 

Vreugde van de redding 
(Psalm 51:12) 

Middel tot Vergiffenis Geloof 
(Hand. 16:31) 

Belijdenis 
(1 Joh. 1:9) 

Soort van Vergiffenis Gerechtelijk 
(Rom. 8:1) 

Ouderlijk 
(Luk. 15:21-22) 

Consequentie Hel 
(Joh. 5:24) 

Tuchtiging  
(1 Kor. 11:31-32) 

Verlies van beloning bij de rech-
terstoel van Christus 

(1 Kor. 3:15) 

Positief Resultaat Nieuwe relatie 
(Joh. 1:12) 

Hernieuwde gemeenschap 
(Psalm 32:5) 

Frequentie Eens en voor altijd  
(één bad van wedergeboorte)  

(Joh. 13:10) 

Vele malen  
(vele reinigingen) 

(Joh. 13:8) 
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