De Heer Jezus Christus KON NIET zondigen!
Indien niet anders vermeld komen Schriftaanhalingen uit de Statenvertaling (HSV)
Update 21-6-2020 (aangepast aan de HSV)
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In allerlei sekten en kringen wordt geleerd dat de Heer Jezus Christus kon zondigen toen Hij hier op
aarde was. Zo zijn er b.v. de zgn. “Noorse Broeders”1, die in Nederland “Christelijke Gemeente
Nederland” (CGN) heten, die zeggen dat Jezus in het vlees is gekomen, wat volgens hen dus inhoudt dat Hij de mogelijkheid heeft gehad tot zondigen. Wij zullen deze valse leer hierna ontkrachten aan de hand van de Schrift.
1. Romeinen 8:3 wordt dikwijls aangevoerd als bewijs dat Jezus kon
zondigen:
NBG
SV 1977
HSV
KJV
TR2
Woordelijk

“God heeft, door zijn eigen Zoon te zenden in een vlees, aan dat der zonde gelijk”.
“God, Zijn Zoon zendende in gelijkheid van het zondige vlees”
“Hij heeft Zijn eigen Zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees”
“God sending his own Son in the likeness [niet: equality] of sinful flesh”
“o theos ton eautou
uion pempsas en omoiómati sarkos amartias”
“God de van Hemzelf Zoon zendende in gelijkenis van vlees van zonde”

Het Griekse omoióma betekent: “a form; abstractly, resemblance:--made like to, likeness, shape,
similitude” (Strong’s code 3667).
Er staat niet: “God zond zijn Zoon in zondig vlees” maar “in de gelijkenis van het zondige vlees”.
De King James Version geeft de tekst het nauwkeurigst weer, precies zoals de Textus Receptus het
heeft. De weergaven in NBG en SV zouden tot vergissing kunnen leiden, of aanleiding kunnen geven tot misbruik, wanneer deze niet met andere Schriftplaatsen wordt vergeleken.
“Zondige vlees” slaat op het vlees van zondige mensen. Jezus had een menselijk lichaam dat potentieel zwakheid, moeite en ziekte kende, als gevolg van de zonde maar “apart van de zonde” (Hebreeën 4:15; zie verderop). Hij had niet de luister van Adam van vóór de zondeval maar had beslist
geen zondige natuur. Hij was “God geopenbaard in het vlees” (1 Timotheüs 3:16) en hoe zou God
kunnen zondigen?!
2. Jezus was God, Heilig en daarom kon Hij niet zondigen
Jezus was “de Heilige Gods”, “Gods Zoon”, “het Woord”, “onze God en Zaligmaker” en daardoor
als God absoluut heilig. Die absolute heiligheid van God wordt b.v. verwoord in 1 Samuël 2:2: “Er
is niemand zo heilig als Jahweh3”. En de Heer Jezus IS Jahweh!4
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Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Noorse_broeders
Textus Receptus (= Aanvaarde Tekst), volgens de uitgave van de Parijse drukker Robert Etienne (Stephanus) in 1550.
Deze heeft als basis gediend voor het Nieuwe testament van de Reformatiebijbels, zoals de King James Version 1611 en
de Nederlandse Statenvertaling 1637.
3
In plaats van “de HEERE” staat in de grondtekst het Tetragrammaton (Gr. tetra = vier). Het bestaat uit vier tekens en
is Gods oudtestamentische Verbondsnaam. In het Nederlands komt de transcriptie overeen met JHWH. De vocale uitspraak ervan werd niet overgeleverd. Het tetragram wordt het best gereconstrueerd als JAHWEH.
4
Zie http://www.verhoevenmarc.be/drieeenheid.htm
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Jezus was niet zoals Adam, een reine “levende ziel”, die echter kon zondigen. De Heer Jezus was
“een levenmakende Geest” (1 Korinthiërs 15:45). Jezus was Goddelijk, absoluut heilig en daarom
kon Hij niet zondigen.
Wij moeten hier ook even het verschil onderstrepen tussen de zonde en zonden: de zonde is de zondenatuur (het beginsel) en omdat wij mensen deze hebben geërfd van Adam kunnen wij zonden
plegen en dus zondigen. De Heer Jezus had niet de zonde als beginsel in Zich, omdat Hij niet verwekt was door Jozef, maar door Gods Heilige Geest. Hij werd absoluut heilig geboren.
HET GETUIGENIS VAN LUKAS:
Lukas 1:35 “Daarom ook zal het Heilige [niet: Reine] Dat uit u geboren zal worden, Gods
Zoon genoemd worden”
Lukas 4:34 “Ik weet wie U bent, namelijk de Heilige van God”.
HET GETUIGENIS VAN DE APOSTEL JOHANNES:
Johannes 1:9 Hij “was het waarachtige Licht”.
Johannes 1:14 “En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben
Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid”.
1 Johannes 3:5 “en zonde is er in Hem niet [niet: Hij heeft niet gezondigd]”.
EN IN DE BRIEVEN:
Handelingen 3:14 “U echter hebt de Heilige en Rechtvaardige verloochend”.
Handelingen 7:52 “Wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? Zelfs hebben zij hen
gedood die de komst van de Rechtvaardige aankondigden, van Wie u nu verraders en moordenaars geworden bent”.
1 Korinthiërs 15:45 “Zo staat er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levend wezen, de laatste Adam tot een levendmakende Geest”.
2 Korinthiërs 4:4 “Christus, Die het Beeld van God is”.
2 Korinthiërs 5:21 “Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem”.
Galaten 4:4 “Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God Zijn Zoon uit, geboren
uit een vrouw, geboren onder de wet”.
1 Timotheüs 3:16 “En buiten alle twijfel, groot is het geheimenis van de godsvrucht: God is geopenbaard in het vlees”.
Kolossenzen 1:19 “Want het heeft de Vader behaagd dat in Hem heel de volheid wonen zou”.
Kolossenzen 2:9 “Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk”.
2 Petrus 1:1 “door de gerechtigheid van onze God en Zaligmaker, Jezus Christus”.
Titus 2:13 “terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de
grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus5”.
JEZUS HAD ENKEL HET ZWAKKE VLEES VAN DE ZONDIGE MENS:
Jesaja 53:3 “Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, bekend
met ziekte6, en als iemand voor wie men het gezicht verbergt; Hij was veracht en wij hebben
Hem niet geacht”
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Letterlijk staat hier in de Textus Receptus: “de grote God en Redder van ons Jezus Christus” (tou megalou theou kai
sótèros èmón ièsou christou). Jezus Christus is onze God en Redder (of: Zaligmaker).
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Hebreeën 4:15 “Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze
zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder7 [letterlijk: apart van de] zonde”.
Hebreeën 2:18: “Want waarin Hij Zelf geleden heeft, toen Hij verzocht werd, kan Hij hen die
verzocht worden, te hulp komen”.
Zie voor een uitgewerkte bespreking “Het menselijke lichaam van Christus in Jesaja 53:2-3”:
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Jesaja53_2-3.pdf !
3. De verzoeking in de woestijn
Zij die leren dat Jezus kon zondigen werpen ook op: Als Christus niet kon zondigen, hoe kon Hij
dan toch verzocht worden in de woestijn Wat voor zin had die verzoeking dan?
Men kan deze mensen dan de retorische vraag stellen: Kan God zondigen? Uiteraard niet! Maar kan
Hij verzocht worden? De Schrift zegt dat mensen God inderdaad hebben verzocht:
Psalm 95:9-10 “… in de woestijn: 9 daar stelden uw vaderen Mij op de proef [SV: verzochten;
KJV: tempted], daar beproefden zij Mij, hoewel zij Mijn werk zagen. 10 Veertig jaar heb Ik gewalgd van dit geslacht; Ik heb gezegd: Zij zijn een volk met een dwalend hart, en zíj kennen
Mijn wegen niet”.
Dat men iemand tracht te verzoeken of te beproeven betekent nog niet dat die persoon daaraan zou
kunnen toegeven, en zeker niet in Gods geval. Wat is dan de zin van zo’n verzoeking voor Jezus?
Die verzoeking moest aantonen:
1. De machteloosheid van de verzoeker
2. De absolute heiligheid van de Christus
Wilde de Heer de zonde teniet doen met Zijn eigen offergave, dan was het nodig dat werd aangetoond dat er in Hem geen zonde was. Aangetoond moest worden dat Hij een gaaf Lam was, zonder
enig gebrek: “een smetteloos en onbevlekt Lam” (1 Petrus 1:19).
Die verzoeking diende niet om Hem tot een onbevlekt Lam te maken, maar om aan te tonen dat Hij
dat was. Zo kon aangetoond worden dat Hij geschikt was om Zijn offer te brengen.
4. Enkele gevaarlijke consequenties van de valse leer dat Christus kon
zondigen
- Als Christus kon zondigen, dan was Hij niet “de Heilige en Rechtvaardige” die in de wereld
kwam, maar dan heeft Hij heiligheid en gerechtigheid verworven onder de wet. Zijn gerechtigheid
is dan niet die van God maar die van mensen onder de wet.
- Als Christus een zondige natuur had van bij Zijn geboorte, dan is de vraag terecht wanneer Hij dan
werd wedergeboren? Ieder die in zonde geboren wordt moet wedergeboren worden om gerechtvaardigd te worden. Dat is voor Christus een absurde consequentie.
- Als Christus kon zondigen, dan kwam Hij niet als Heiland in de wereld, maar heeft Hij zich als
mens moeten opwerken tot het niveau van Heiland van de wereld - ook absurd.
- Als Christus kon zondigen, dan zou er in de toekomstige eeuwigheid opnieuw een zondeval kunnen gebeuren, en dan hebben wij geen garantie op eeuwig leven.
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Kantt. 16 Statenvertaling: “Het Hebreeuwse woord, dat hier met krankheid is overgezet, betekent ook in het algemeen
smart of ellende, gelijk Prediker 6:2; Jeremia 10:19; en alzo kan het doorgaans in Jesaja 53 genomen worden”. KJV:
“acquainted with grief” (= bekend met leed).
7
Grieks (Textus Receptus) chóris: “at a space, i.e. separately or apart from (often as preposition):--beside, by itself,
without” (Strong’s code 5565).
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