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Inleiding
Dit boekje beschrijft een christelijke visie op wat zonde is, waar het 
vandaan komt en wat de gevolgen er van zijn.

Dit boekje is op een interessante manier tot stand gekomen. In de 
christelijke gemeente waar ik deel van ben word erg vaak over de liefde 
gesproken, zo vaak dat het wel eens tot irritatie leid. Ik denk dan wel eens: 
Er staat zo veel meer in Gods woord, durven we daar niet meer over te 
spreken? Omdat ik ook een huisgroep leid heb ik mezelf uitgedaagd om 
hier iets mee te doen.

Wat ik direct al zag is:

Romeinen 13:8
...want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld.

Daar komt nog bij:

Korinthe 13:1
Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, 
maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een 
schallende cimbaal zijn geworden.

2 En al zou ik de gave van de profetie hebben en alle 
geheimenissen weten en alle kennis bezitten, en al zou ik al het 
geloof hebben zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de 
liefde niet, dan was ik niets.

3 En al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud 
van de armen, en al zou ik mijn lichaam overgeven om 
verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het baatte mij 
niets.

Het is dus wel duidelijk dat de liefde een belangrijk thema is in de bijbel. 
Het moet dus mogelijk zijn om een relatie te zien tussen al die andere 
dingen die Gods woord zegt naar het wel of niet lief hebben van de ander. 
Dit is ook de vraag die ik die avond in onze huisgroep heb meegenomen en
daar bij stuitte we op een interessant inzicht waardoor ook het woord zonde
een heel hanteerbaar en makkelijk te verstaan begrip werd.
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Wat is zonde?

Een versluierde betekenis
In het dagelijkse (westerse) leven heeft het woord “zonde” twee 
betekenissen gekregen:

1. Een negatieve betekenis: Zonde doen is ongehoorzaam zijn aan 
religieuze voorschriften. Het word geassocieerd met veroordeling 
en afwijzing. 

2. De tweede betekenis: Deze is zoiets als “jammer”, als men een glas 
bier omgooit zegt men “Da's zonde” 

Geen van beide betekenissen geeft ook maar bij benadering weer weer wat 
er in de bijbel mee bedoeld word, hoewel, het is wel zo dat de eerste 
associatie afkomstig is uit de donderpreken van de oude kerken.

Niet doen van Gods Wil
De meest omvattende betekenis is ongehoorzaamheid aan je schepper, het 
niet doen van God’s wil. Voor mensen die al geruime tijd een oprecht 
christen zijn is dit een goede omschrijving, maar niet iedereen zal een goed
beeld krijgen van wat zonde nu precies betekend en wat zoiets doet, met 
jou persoonlijk bijvoorbeeld. Je kunt zo nog steeds denken dat het iets met 
beperking van vrijheid te maken heeft, en niet direct met jou welzijn. We 
zullen zien dat dit echter wel degelijk het geval is.

De Erfzonde
Als we kijken naar het moment waarop de zonde in de wereld is gekomen, 
vrijwel aan het begin. Veel mensen weten niet veel meer dat het iets met 
een appel te maken heeft. Eva plukte een appel en dan mocht niet van God 
of zoiets.

Als je die passage in de bijbel leest dan zie je echter ook waarom ze dat 
deed en dat juist geeft ons wat meer informatie.

1] Van alle dieren, die de heer God gemaakt had, was er geen 
zo sluw als de slang. Ze zei tegen de vrouw: ‘Heeft God 
werkelijk gezegd dat je van geen enkele boom in de tuin mag 
eten?’ [2] De vrouw zei tegen de slang: ‘Wij mogen wel eten 
van de vruchten van de bomen in de tuin. [3] God heeft alleen 
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gezegd: “Van de vruchten van de boom die midden in de tuin 
staat mag je niet eten; je mag haar zelfs niet aanraken; anders 
zul je sterven.” ’ [4] Maar de slang zei tegen de vrouw: ‘Je zult
helemaal niet sterven! [5] God weet dat je ogen open zullen 
gaan als je van die boom eet, en dat je dan gelijk zult worden 
aan God, door de kennis van goed en kwaad.’ [6] Toen zag de 
vrouw dat het goed eten was van die boom, en dat hij een lust 
was voor het oog, en hoe aantrekkelijk het was er inzicht door 
te krijgen. Zij plukte dus een vrucht en zij at ervan; zij gaf er 
ook van aan haar man, die bij haar stond, en ook hij at ervan. 
[7] Nu gingen hun beiden de ogen open en zij ontdekten dat ze 
naakt waren.

Als je deze passage bekijkt dan zie je een paar dingen gebeuren.

• God geeft Adam en Eva ruime grenzen. Er zijn een paar dingen die 
ze niet mogen doen.

• Eva praat met de slang, luistert naar hem en geloofd hem. Ze laat 
zich ompraten zodat ze gaat twijfelen aan de betrouwbaarheid van 
Gods woord.

• Ze is kwetsbaar voor verleiding. Er word haar namelijk iets 
aangeboden en word daar door verleid.

• Ze vind het aantrekkelijk om (zelf) kennis te hebben, om iets te 
krijgen wat God haar niet heeft gegeven.

De mens, eerst Eva, en later ook Adam, maken zich los van God, 
vertrouwen op een misleider om zelf kennis te krijgen, zodat ze het zelf 
kunnen doen. Er komt een breuk in de vertrouwensrelatie tussen de mens 
en God de Vader.

Het is misschien een beetje lastig te verteren voor een modern mens, maar 
de mens is geschapen door en voor God, om in afhankelijkheid  van, en in 
relatie met God te leven. Door deze breuk is deze relatie verstoord.

Voorrang geven aan de eigen wil
Het is hiervoor al enigszins naar voren gekomen, zonde is ook je eigen wil 
en wijsheid verheffen boven die van de Vader. Van een afstandje bekeken is
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dit erg vreemd gedrag. Wie zijn wij om te denken dat we het beter weten 
dan een almachtig God die alles en iedereen geschapen heeft? Maar ja, van
dichtbij, diep in jezelf wil je als mens toch graag “zekerheid”. De 
zekerheid zelf de touwtjes in handen te hebben en te weten waar het naar 
toe gaat. Je hebt dan de mogelijkheid om in te grijpen als het naar jou 
inzicht niet goed gaat.

Toch zal niemand van ons het in zijn hoofd halen om in een Boeing 747 
naar voren te lopen en tegen de gezagvoerder te zeggen: “Ga eens opzij, ik 
doe het liever zelf”. Ook bij een grote oceaan boot doen we zoiets niet 
omdat we weten dat we dat niet kunnen. Daar vertrouwen we wel op een 
ander mens… Maar in ons leven kunnen we niet vertrouwen op God?

Missen van je doel
Het Engelse woord voor zonde is afgeleid van een woord wat door 
boogschutters word gebruikt wanneer iemand zijn doel mist, en dan nog 
specifiek, zijn doel miste door niet ver genoeg te schieten. Alsof je dus 
door een vorm van gemakzucht een kans mist.

God heeft ons geschapen met een doel. Als wij niet naar hem luisteren dan 
missen we ons doel.

Gods aanwijzingen bevatten informatie over hoe we kunnen voorkomen 
dat we schade lijden en hoe we gelukkig kunnen worden door onder andere
onze gaven te gebruiken op een manier die bij ons past. Als we naar Hem 
luisteren dan wandelen we op de weg die hij voor ons heeft bereid en dan 
passen we daar in “alsof” we er voor gemaakt zijn. Dit verklaard ook die 
drive in ieder mens om het doel van zijn leven te vinden, want daar worden
we gelukkig. We zijn door en voor God gemaakt voor een of meerdere 
doelen die we vanzelf tegen komen als we met Hem leven en zijn weg voor
ons zoeken want als we hem zoeken dan laat hij zich vinden.

God is schepper
Tot dusver zijn er aan aantal vrij algemene omschrijvingen voor zonde 
voorbij gekomen. Het is echter maar de vraag wat dat met je doet. Het is 
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namelijk weinig concreet. Het is lastig om in te schatten wat er nu precies 
mis gaat als je op je eigen intellect vertrouwd.

Om hier achter te komen gaan we eerst eens kijken naar het begin:

Het begin
Direct in de eerste woorden van de bijbel, Genesis 1:1 word God 
beschreven als schepper, men zegt wel dat dit de basis is van Gods woord 
waar al het ander op is gebouwd. Gods woord begint er mee en je komt het
ook door heel de bijbel steeds weer tegen, zo vaak dat het niet mogelijk is 
de passages hier te noemen zonder te tekst te ernstig te verstoren. (Zie 
daarvoor de bijlage “God is Schepper”, Pag. 13 e.v.)

Johannes
Ook in het evangelie van Johannes kom je een interessant gegeven tegen. 
Johannes die ook wel de apostel van de liefde word genoemd begint zijn 
verhaal met de schepping, net als de bijbel zelf.

Johannes 1:1 In het begin was het Woord en het Woord was bij
God en het Woord was God.
2 Dit was in het begin bij God.
3 Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit 
Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is.

Deze bijbel passage beschrijft dat Jezus(1) de wereld heeft geschapen, dat er
niets is wat buiten hem om is gemaakt. Hij heeft de mensen gemaakt, de 
aarde, de natuur, de natuurwetten, de menselijke relationele wetten, alles. 
Hij weet hoe alles moet werken en heeft ons aanwijzingen gegeven om dat 
alles in stand te houden. Een van zijn relationele wetten, de liefde 
bijvoorbeeld zorgt ervoor dat we elkaar helpen als dat nodig is.

“God is schepper” is een essentieel begrip als je wild kunnen begrijpen wat
zonde inhoud.

(1) Jezus is het vlees geworden woord, of anders gezegd: Jezus is als mens hier op aarde 
gekomen en doet voor, of laat zien, wat Gods woord inhoud.

Destructie
Er is echter ook een tegenstander, de satan is tegen alles wat God doet. De 
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satan is een leugenaar, een verleider, een moordenaar en een slachter.

Johannes 10:9 Ik ben de Deur; als iemand door Mij naar 
binnen gaat, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en 
uitgaan en weide vinden.10 De dief komt alleen maar om te 
stelen, te slachten en verloren te laten gaan;

Als je naar hem luistert gaan er dingen of mensen kapot. Tegen God in 
gaan maakt ook kapot, het vernietigd. Ook dat is zonde. Dit is misschien 
nog wel de duidelijkste beschrijving van zonde omdat er direct duidelijk is 
dat dit niet in ons belang is.

De satan verleid, tot geweld, tot oorlogen, tot haat en bitterheid, tot 
overmatig alcohol en drugs gebruik. Alles wat hij doet of ingeeft leid 
uiteindelijk tot destructie.

De menselijke geest zonder God is vrij makkelijk te misleiden. Zo zijn 
er vele dwaalwegen waar grote groepen mensen in meegaan. Oosterse 
religies met daarnaast vele sekten geïnspireerd op oosterse “wijsheden” 
zoals de Bhagwan of christelijk geïnspireerde sekten zoals de Mormonen. 
Occultisme, Hekserij (Wikka) en New-Age. Het kan echter nog veel verder
gaan. Er zijn mensen die geloven dat de satan goed is en de God van de 
bijbel slecht. Blijkbaar kun je mensen dus alles wijs maken als je maar de 
juiste snaren weet te raken. Dit maakt mensen zo kwetsbaar zonder hun 
schepper en zorgt er voor dat mensen tot afschuwelijke daden gebracht 
kunnen worden.

Een moeder vind het verschrikkelijk als haar kind sterft, maar als je haar 
wijs maakt dat dit haar zelf vrijheid brengt dan kun je haar zo ver brengen 
haar kind te laten doden, tot kort voor de geboorte of zelfs daarna nog. 
(Reproductive justice = Infanticide)

Onder normale omstandigheden vind een mens het verschrikkelijk om een 
ander mens te zien sterven en zal niet zo maar een ander doden, maar als 
een gecorrumpeerde leider die zich inlaat met occultisme, een land wijs 
maakt dat een deel van de bevolking slecht is, onmenselijk en de oorzaak 
van alle problemen, dan kan een volk er toe worden gebracht die 
bevolkingsgroep uit te roeien. (Nazi Duitsland, Rwanda, Bosnie, etc.)

We zijn dus kwetsbaar en makkelijk te misleiden.
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Doen van Gods wil
Het zou kunnen dat je na het lezen van dit boekje, of misschien eerder al, 
jezelf afvraagt: Hoe doe je dat dan, Gods wil volgen? Hoe weet je wat je 
wel of niet moet doen?

1 Ga naar Hem op zoek
Het eerste wat je kunt doen (als je dat nog niet hebt gedaan) is naar Hem 
op zoek gaan. Dat op zoek gaan is in de eerste plaats een bewuste 
beslissing in je hart dat je Hem wild zoeken.

Het is ook belangrijk dat je daarin volhard.

2 Lees zijn woord
Een tweede deel daarvan is lezen in Gods woord de Bijbel. Niet als 
dagelijks ritueel, maar met een werkelijk zoeken. Hij heeft daar heel veel 
over zichzelf in geschreven en als je naar Hem op zoek gaat, als je wild 
weten wie hij is, dan kun je het beste je aandacht op vestigen op de tekst 
die Hij ons zelf heeft gegeven.

Gods woord beschrijft soms dingen over God zelf, of over Jezus zelf. Een 
van de opdrachten die Jezus had hier op aarde is bekend maken wie de 
vader is:

Johannes 14:9 Jezus zei tegen hem: Ben Ik zo'n lange tijd bij 
u, en kent u Mij niet, Filippus? Wie Mij gezien heeft, heeft de 
Vader gezien;

Maar een nuttige hint is ook, alles wat Hij ons vraagt zegt ook iets over 
God zelf. Jezus kwam hier als voorbeeld wat wij zouden moeten navolgen. 
Dat voorbeeld was het laten zien van zijn eigen motivaties en karakter.

3 Leg contact
Bidden is contact leggen met God. Voor meer verwijs ik naar het boekje 
“Leer bidden” van Derek Prince.

4 Luisteren en gehoorzamen
Een erg belangrijk concept bij het doen van Gods wil is luisteren. Luisteren
tijdens gebed, maar ook luisteren naar wat er staat in Gods Woord.



Wat is zonde? Pag. 11

Deutronomium 28:1 het zal gebeuren, als u de stem van de 
HEERE, uw God, nauwgezet gehoorzaam bent, door al Zijn 
geboden, die ik u heden gebied, nauwlettend in acht te nemen, 
dat de HEERE, uw God, u dan een plaats zal geven hoog 
boven alle volken van de aarde.2 En al deze zegeningen zullen 
over u komen en u bereiken, wanneer u de stem van de 
HEERE, uw God, gehoorzaam bent:

Na deze tekst volgen een aantal krachtige zegeningen. Wat verderop staat 
ook de tegenpool van deze tekst:

15 Daarentegen zal het gebeuren, als u de stem van de 
HEERE, uw God, niet gehoorzaam bent door al Zijn geboden 
en Zijn verordeningen, die ik u heden gebied, nauwlettend te 
houden, dat al deze vervloekingen over u zullen komen en u 
zullen treffen:

Als je dit zo oppervlakkig leest dan zou je kunnen gaan denken dat God 
een dreigend God is. Het is bij dit soort vragen echter heel belangrijk om te
weten waarom Hij bepaalde zaken verbied.

Het waarom
Waarom is het gehoorzamen aan Gods stem zo belangrijk? Het is eerder in 
dit boekje al ter sprake geweest, God weet hoe dit systeem waarin we 
leven,

de Aarde en de Hemel, met mensen, dieren en wetten, maar ook de 
onzichtbare dingen, engelen en demonen,

hoe dat alles werkt en wat er mis kan gaan als je niet naar Hem luistert. 
Heel vaak is een vloek een combinatie van enkele dingen:

• Een afwijzing van Gods autoriteit en bescherming, waardoor je 
kwetsbaar word.

• Een regelrechte consequentie van wat je doet

• Een geestelijke consequentie doordat je jezelf inlaat met geestelijke
machten die je niet begrijpt, en die door wat je doet invloed krijgen 
in jouw leven.

De vloeken die in Gods woord worden beschreven zijn vaak niet veel meer
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dan het zichtbaar maken van consequenties die voortvloeien uit nalatig of 
onwetend handelen. Maar soms ook hebben we echte correctie nodig om 
terug op veilige paden te komen.

Zie o.a. : https://www.bitchute.com/video/EkBp3X2GNFZt/ 

Paradox?
In 1 Joh. 1..3 staat heel veel geschreven over de zonde. Als je dat leest door
een theologische bril dan kun je serieus in de problemen komen. Of het 
een, of het ander krijgt dan prioriteit.

2:4 Wie zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet in acht neemt, is een 
leugenaar en in hem is de waarheid niet.

1:10 Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot 
leugenaar en is Zijn woord niet in ons.

Dit lijkt een paradox.

De essentie van deze tegenstelling staat in feite hiervoor. Je bestrijd de 
zonde niet vanuit eigen kracht. Je overwint de zonde door jezelf aan de 
Vader (terug) te geven. Door jou wil ondergeschikt te maken aan zijn 
wijsheid, door te accepteren dat hij de ontwerper en bestuurder is van 
ruimteschip aarde, laat je toe dat Hij je leid en van binnenuit veranderd. 
Dat is de kracht die je nodig hebt om de zonde meer en meer te weerstaan. 
Als je dat doet, dan vergeeft hij je ook de zonden die je nog wel doet. Je 
gaat in feite door het leven met vallen en opstaan, op weg naar Hem.

Nawoord
Ik hoop dat dit boekje je inzicht heeft gegeven in wat zonde is. Het is geen 
zinloos beknotten van vrijheden, maar het is wel het beschermen van het 
leven.

Ik hoop dat de schepper van hemel en aarde de waarheid over deze dingen 
in jou geest bekend maakt.

https://www.bitchute.com/video/EkBp3X2GNFZt/
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Bijlagen

God is schepper
Enkele voorbeelden hieronder laten zien dat het thema “God is schepper 
van hemel en aarde” een belangrijk thema is waar veel nadruk op word 
gelegd.

Genesis 1:1 In het begin schiep God de hemel en de aarde…

Exodus 20:11 Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt,
de zee, en al wat erin is, en Hij rustte op de zevende dag. Daarom 
zegende de HEERE de sabbatdag, en heiligde die.

Exodus 31:17 Hij zal tussen Mij en de Israëlieten voor eeuwig een teken zijn, 
want de HEERE heeft in zes dagen de hemel en de aarde gemaakt, 
en op de zevende dag heeft Hij gerust en Zich verkwikt.

2 Koningen 19:15 en Hizkia bad voor het aangezicht van de HEERE en zei: HEERE, 
God van Israël, Die tussen de cherubs troont, U bent het, U alleen 
bent de God van alle koninkrijken van de aarde, Ú hebt de hemel 
en de aarde gemaakt.

1 Kronieken 16:26 maar de HEERE heeft de hemel gemaakt.

1 Kronieken 29:11 Van U, HEERE, is de grootheid, de macht, de luister, de kracht en 
de majesteit. Want alles wat in de hemel en op de aarde is, is van 
U. Van U, HEERE, is het Koninkrijk, en U hebt Zich verheven tot 
een Hoofd boven alles.

2 Kronieken 2:12 Verder zei Hiram: Geloofd zij de HEERE, de God van Israël, Die 
de hemel en de aarde gemaakt heeft, 

Ezra 5:11 En zij hebben ons het volgende antwoord gegeven: Wij zijn 
dienaren van de God van de hemel en de aarde. 

Nehemia 9:6 U bent het, HEERE, U alleen. U hebt de hemel gemaakt, de 
allerhoogste hemel en heel het leger erin, de aarde en al wat daarop
is, de zeeën en al wat daarin is, en U doet dat alles leven, en de 
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menigte aan de hemel buigt zich voor U neer.

Job 9:8 Hij alleen spant de hemel uit,

Job 26:13 Door Zijn Geest kreeg de hemel schoonheid;

Job 37:18 Heb je samen met Hem de hemel uitgespannen,

Job 38:33 Kent u de verordeningen van de hemel,

Job 41:2 Wat onder heel de hemel is, is van Mij.

Psalmen 8:4 Als ik Uw hemel zie, het werk van Uw vingers,

Psalmen 8:4 de maan en de sterren, die U hun plaats gegeven hebt,

Psalmen 33:6 Door het Woord van de HEERE is de hemel gemaakt,

Psalmen 33:13 De HEERE schouwt uit de hemel

Psalmen 89:12 De hemel is van U, ja, de aarde is van U;

Psalmen 96:5 maar de HEERE heeft de hemel gemaakt.

Psalmen 102:26 de hemel is het werk van Uw handen.

Psalmen 104:2 Hij spant de hemel uit als een tentkleed.

Psalmen 115:15 Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Psalmen 121:2 Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Psalmen 124:8 Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Psalmen 134:3 Hij Die hemel en aarde gemaakt heeft.
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Psalmen 136:5 Die de hemel met inzicht maakte,

Psalmen 136:9 de maan en sterren tot heerschappij over de nacht,

Psalmen 136:26 Loof de God van de hemel,

Psalmen 146:6 Die hemel en aarde gemaakt heeft,

Psalmen 147:4 Hij telt het aantal sterren,

Psalmen 147:8 Die de hemel met wolken bedekt,

Spreuken 3:19 de hemel met inzicht gevestigd.

Spreuken 8:27 Toen Hij de hemel gereedmaakte, was Ik daar, (de wijsheid)

Jesaja 34:4 De hemel zal opgerold worden als een boek rol,

Jesaja 37:16 HEERE van de legermachten, God van Israël, Die tussen de 
cherubs troont, U bent het, U alleen bent de God van alle 
koninkrijken van de aarde, Ú hebt de hemel en de aarde gemaakt.

Jesaja 40:22 Hij is het Die de hemel uitspant als een dunne doek

Jesaja 40:28 de Schepper van de einden der aarde,

Jesaja 42:5 Die de hemel heeft geschapen en hem heeft uitgespannen,

Jesaja 44:24 Die de hemel uitspant, Ik alleen,

Jesaja 45:12 Ik ben het, Mijn handen hebben de hemel uitgespannen

Jesaja 45:12 en aan heel zijn sterrenleger geef Ik Mijn bevelen.

Jesaja 45:18 Die de hemel geschapen heeft,
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Jesaja 48:13 en Mijn rechterhand heeft de hemel uitgespannen.

Jesaja 50:3 Ik bekleed de hemel met zwart,

Jesaja 51:13 Die de hemel uitgespannen heeft

Jesaja 51:16 om de hemel te planten en de aarde te grondvesten,

Jesaja 65:17 Want zie, Ik schep een nieuwe hemel

Jeremia 10:12 Hij heeft de hemel door Zijn inzicht uitgespannen.

Jeremia 32:17 Ach, Heere HEERE! Zie, Ú hebt de hemel en de aarde gemaakt 
door Uw grote kracht en door Uw uitgestrekte arm. Niets is voor U
te wonderlijk.

Jeremia 33:25 Zo zegt de HEERE: Als Mijn verbond met de dag en de nacht er 
niet is, als Ik de vaste orde van de hemel en de aarde niet geregeld 
heb,

Jeremia 51:15 en spande de hemel uit door Zijn inzicht.

Joël 2:30 Ik zal wondertekenen geven aan de hemel en op de aarde:

Amos 9:6 Hij, Die Zijn opperzalen in de hemel bouwde

Zacharia 12:1 De last, het woord van de HEERE over Israël. De HEERE spreekt,
Die de hemel uitspant, de aarde grondvest en de geest van de mens
in zijn binnenste vormt.

Mattheüs 24:29 En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd 
worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren 
zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen 
heftig bewogen worden.

Mattheüs 24:30 En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen 
verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw 
bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de 
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wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid.

Markus 13:25 En de sterren van de hemel zullen daaruit vallen en de krachten in 
de hemelen zullen heftig bewogen worden.

Lukas 10:21 Op dat moment verheugde Jezus Zich in de geest en zei: Ik dank 
U, Vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat U deze dingen 
voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, en ze aan jonge 
kinderen hebt geopenbaard. Ja, Vader, want zo was het Uw 
welbehagen.

Lukas 21:26 En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting
van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten 
van de hemelen zullen heftig bewogen worden.

Johannes 1:1 1 In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het 
Woord was God. 2 Dit was in het begin bij God. 3 Alle dingen zijn
door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding 
gemaakt dat gemaakt is. (Jezus als schepper)

Handelingen 2:19 En Ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de 
aarde beneden: bloed, vuur en rookwalm.

Handelingen 4:24 En toen zij dat gehoord hadden, verhieven zij eensgezind hun stem
tot God en zeiden: Heere! U bent de God Die de hemel en de aarde
en de zee gemaakt hebt, en alle dingen die erin zijn,

Handelingen 14:15 Mannen, waarom doet u dit? Ook wij zijn mensen net zoals u, en 
wij verkondigen u juist dat u zich van deze zinloze dingen moet 
bekeren tot de levende God, Die de hemel, de aarde, de zee en 
alles wat erin is, gemaakt heeft.

Romeinen 1:25 Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen, en het 
schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, Die te prijzen is 
tot in eeuwigheid. Amen.

Kolossenzen 1:16 Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en 
die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, 
heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn door Hem 
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en voor Hem geschapen.

Hebreeën 1:10 En: In het begin hebt U, Heere, de aarde gegrondvest, en de 
hemelen zijn de werken van Uw handen.

Hebreeën 12:26 Zijn stem bracht indertijd de aarde aan het wankelen. Nu echter 
heeft Hij openlijk verkondigd: Nog eenmaal zal Ik niet alleen de 
aarde, maar ook de hemel doen beven.

1 Petrus 4:19 Daarom, laten ook zij die lijden naar de wil van God, hun zielen 
aan Hem, als de getrouwe Schepper, toevertrouwen in het doen 
van het goede.

2 Petrus 3:7 Maar de hemel en die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde 
Woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard 
tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze 
mensen.

2 Petrus 3:10 Nieuwe hemel en en een nieuwe aarde

2 Petrus 3:12 u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar 
verlangt, de dag waarop de hemel en, door vuur aangestoken, 
zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten.

2 Petrus 3:13 Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemel 
en en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.

Openbaring 10:6 en Hij zwoer bij Hem Die leeft in alle eeuwigheid, Die de hemel 
heeft geschapen met wat daarin is, de aarde met wat daarop is en 
de zee met wat daarin is, dat er geen tijd meer zou zijn.

Openbaring 14:7 En hij zei met een luide stem: Vrees God en geef Hem eer, want 
het uur van Zijn oordeel is gekomen. En aanbid Hem Die de 
hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft.

Openbaring 21:1 De nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Openbaring 21:1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste 
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hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. 


	Inleiding
	Wat is zonde?
	Een versluierde betekenis
	Niet doen van Gods Wil
	De Erfzonde

	Voorrang geven aan de eigen wil
	Missen van je doel
	God is schepper
	Het begin
	Johannes
	Destructie

	Doen van Gods wil
	1 Ga naar Hem op zoek
	2 Lees zijn woord
	3 Leg contact
	4 Luisteren en gehoorzamen
	Het waarom
	Paradox?

	Nawoord
	Bijlagen
	God is schepper


