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Er is niemand rechtvaardig, ook 
niet één, er is niemand die verstandig 
is, er is niemand die God zoekt. 
Allen zijn zij afgedwaald, samen zijn 
zij nutteloos geworden. Er is niemand 
die goeddoet, er is er zelfs niet één. 
Hun keel is een open graf, met hun 
tong plegen zij bedrog, addergif is 
onder hun lippen. Hun mond is vol 
vervloeking en bitterheid, hun 
voeten zijn snel om bloed te 
vergieten. Vernieling en ellende is 
op hun wegen, en de weg van de 
vrede hebben zij niet gekend. De 
vreze Gods staat hun niet voor ogen. 
Wij weten nu dat alles wat de wet 
zegt, zij dat spreekt tot hen die onder 
de wet zijn, opdat elke mond 
gestopt wordt en de hele wereld 
doemwaardig wordt voor God. 
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“Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn… Ik ben niet 

gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars.” 

(Mat.9:12-13)
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Inleiding 

“Alle mensen zondigen” (Rom.3:9; 5:12),  “niemand op aarde kan goed doen zonder te 

zondigen” (Pred.7:20) en “een ongelovige kan niets goed doen in de ogen van de Heer” 

(Spr.15:8; 28:9).  Op zich wel krasse uitspraken.  Wil dit dan zeggen dat alles wat een mens 

doet slecht is?  Kan een mens niets goeds doen?  Zijn Christenen dan zoveel beter dan mensen 

die niet geloven of een ander geloof hebben?  Is de mens zonder Christus totaal verdorven? 

Dit zijn maar enkele vragen die vaak voor eindeloze discussies zorgen. Zelfs in de 

christenwereld is hier vaak onduidelijkheid over.  Om deze vragen te kunnen overdenken en 

beantwoorden moeten we eerst een zuiver begrip krijgen van enkele fundamentele 

kernvragen.   

Als eerst moeten we begrijpen wat zonde nu eigenlijk is.  Als we zeggen dat niemand goed 

kan doen zonder te zondigen of dat alle werken van de ongelovigen in de ogen van de Heer 

een gruwel zijn, rijst onmiddellijk protest naar voren en denken we aan tal van 

liefdadigheidsinstellingen die niets met geloof te maken hebben of aan tal van goede daden 

die ongelovigen voor hun medemens hebben gedaan.  “Ik ken ongelovigen die een beter leven 

leiden dan sommige Christenen”, heb ik zelfs al eens gehoord.  Vandaar dat dit de vraag is 

waar we als eerst mee aan de slag zullen gaan. 

Ten tweede horen we ook te begrijpen hoe zonde verweven is met de mens.  Is de mens totaal 

besmet met zonde is of hij slechts gedeeltelijk aangetast.  Anders gezegd:“Is hij dood in zonde 

of enkel ziek?” Ook dit maakt een totaal verschil.  Indien de mens dood is in zonde is het een 

logisch gevolg dat hij niets goed kan doen, maar als hij enkel ziek is bestaat de kans dat hij 

toch nog iets goed kan doen. 

Dat brengt ons dan ook ineens bij de derde kernvraag: “Waarin verschilt de wedergeboren 

christen met alle andere mensen?”  Zijn christenen gewoon mensen die met Gods hulp beter 

proberen te leven of gaat het verder? 

Dit zijn de drie kernvragen die we als fundament zullen gebruiken om uiteindelijk te 

onderzoeken hoe God nu eigenlijk kijkt naar de daden van de mens: 

1. Wat is zonde? 

2. In hoeverre is zonde verweven met de mens? 

3. Waarin verschilt de christen van de rest van de mensen? 

Wanneer we een helder beeld kunnen vormen van deze drie kernvragen, zal het onderscheid 

tussen goed en slecht helderder worden en leren we om naar onze handelingen te zien door de 

ogen van God. 
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I. Wat is zonde? 

A. Egoïsme is niet altijd zonde 

Zonde wordt vaak omschreven als zelfzucht of egoïsme.  “Zonde is het alleen 

maar aan jezelf denken”, menen sommigen.  Alhoewel veel egoïsme en 

zelfzucht als zonde bestempeld kunnen worden,  vormen ze geen bevredigende 

omschrijving van wat zonde nu eigenlijk is omdat de Bijbel ze ook niet op die 

manier omschrijft.  Soms wordt handelen uit eigenbelang zelfs aangemoedigd 

in de Bijbel!  Bijvoorbeeld wanneer Jezus ons aanmoedigt om “schatten in de 

hemel” te verzamelen (Mat.6:20), of wanneer we streven naar heiliging en een 

christelijke volwassenheid (1Thess.4:4), of wanneer we door Christus tot God 

naderen voor onze redding.  Wanneer we zonde zouden omschrijven als 

“zelfzucht of egoïsme” zou dit er toe leiden dat vele mensen zouden denken dat 

ze alle streven en verlangen naar persoonlijk voordeel moeten opgeven, wat 

zeker niet overeen komt met wat God zegt in de Bijbel. 

Anderzijds is er ook veel zonde die niet zelfzuchtig is.  Mensen kunnen 

onzelfzuchtig toegewijd zijn aan een bepaalde valse religie of bepaalde doelen 

nastreven die strijdig zijn met de Bijbel maar niet rechtstreeks te maken hebben 

met “zelfzucht of egoïsme”.  Erger zelfs, haat tegen God, afgoderij en ongeloof 

hebben niet rechtstreeks te maken met egoïsme en zijn toch ernstige 

zonden!  Wanneer we zonde omschrijven als zelfzucht of egoïsme zouden we 

zelfs kunnen gaan denken dat ook God zondigt omdat Zijn hoogste doel het 

verheerlijken van Zichzelf is (Jes.42:8; 43:7, 21; Ef.1:12).  Iets wat duidelijk 

niet zo is. 

Anderen omschrijven zonde als “alles wat mensgericht is en dus niet 

Godsgericht”, maar ook deze omschrijving is niet bevredigend en omvat niet 

alles.  Hoewel ze in essentie juist is kan ze te makkelijk verkeerd worden 

opgevat en neigt ze het omzien naar mensen af te keuren, wat natuurlijk 

helemaal tegen Gods Woord in gaat (Luc.10:27). 

B. Zonde volgens de Bijbel 

Hoe omschrijft de Bijbel dan zonde?  Hoe omschrijft God „zonde‟ in Zijn 

Woord?  Er worden in de beide testamenten verschillende woorden gebruikt 

om zonde te beschrijven.  In het Oude Testament vinden we acht verschillende 

grondwoorden die gebruikt worden om „zonde‟ te omschrijven en in het 

Nieuwe testament  maar liefst twaalf.  Om dus een totaalbeeld  te krijgen van 

wat zonde nu eigenlijk is en hoe de Bijbel het omschrijft is het goed om deze 

grondwoorden even nader te bekijken. 
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1. In het Oude Testament 

1. Chata 

Dit woord komt ongeveer  522 keer voor in het Oude 

Testament.  Het betekent “het doelwit missen”.  Het 

overeenkomstig Grieks woord is „hamartano‟.  Een doelwit missen 

wil ook zeggen dat een ander doelwit werd geraakt.  Wanneer 

iemand dus het juiste doelwit mist, en dus zondigt, raakt hij 

eveneens een ander doelwit.  Het is dus niet louter een passief 

missen van iets, maar ook een actief treffen van iets anders.  Enkele 

Bijbelverzen waarin dit woord gebruikt wordt zijn o.a. Ex.20:20; 

Richt.20:16; Spr.8:36; 19:2. 

2. Ra 

Wordt ongeveer 444 keer gebruikt in het Oude Testament.  Het 

overeenkomstig Grieks woord is „kakos‟ of „poneros‟.  Het betekent 

“iets afbreken of ruïneren”.  Het verwijst dikwijls naar onheil en 

wordt vaak vertaald met het woord “kwaad”.  Het kan zowel op 

iets schadelijks of slecht wijzen als iets moreel verkeerd (Gen.3:5; 

38:7; Richt.11:27).  In Jesaja 45:7 wordt gezegd dat God het licht 

formeert en de duisternis schept, het heil bewerkt en het onheil (Ra) 

schept. 

3. Pasha 

Dit betekent “rebelleren” maar wordt vaak vertaald met het woord 

“overtreden”.  Zie 1Kon.12:19; 2Kon.3:5; Spr.28:21 en Jes.1:2. 

4. Awon 

Dit woord slaat zowel terug op “onrechtvaardigheid” als 

“schuld”, het is een mengeling van de twee (1Sam.3:13).  Let op 

het gebruik van het woord in de context van de Lijdende 

Dienstknecht  (Jes.63:6) en met de opzettelijke zonde (Num.15:30-

31). 

5. Shagag 

Dit woord betekent “het mis hebben” of “op het verkeerde pad 

geraken”,  zoals een schaap of dronkaard mogelijk doen 

(Jes.28:7).  Het slaat terug op het verkeerd doen van iets waar je 

verantwoordelijk voor bent.  De Israëlieten die onopzettelijk 

verkeerd hadden gehandeld werden bijvoorbeeld geacht te weten 

wat de Wet van God gebood (Lev.4:2; Num.15:22). 

6. Asham 

Bijna alle toepassingen van dit woord staan in verband met de 

rituelen van de tabernakel en de tempel in Leviticus, Numeri en 

Ezechiel.  “Schuld tegenover God” is het idee hierachter.  Het 

wijst naar de schuld en zonde offers en houdt daardoor zowel 

opzettelijke als onopzettelijke schuld in (Lev.4:13; 5:2-3). 
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7. Rasha 

Wordt zelden gebruikt voor de ballingschap, het komt geregeld voor 

in de Psalmen, Ezechiel en de wijsheidsliteratuur (Prediker, 

Spreuken, Job).  Het betekent “boosaardig”, het tegenovergestelde 

van rechtvaardig (Ex.2:13; Ps.9:16; Spr.15:9; Ez.18:23). 

8. Taah 

Dit woord betekent “afdwalen” of “verdwaald raken”.  De zonde 

is vrijwillig, niet toevallig, terwijl de persoon in kwestie het niet 

beseft.  Let op Num.15:22; Ps.58:3; 119:21; Jes.53:6 en Ez.44:10, 

15. 

Uit deze woordstudie uit het Oude Testament kunnen we tot de 

volgende conclusie komen: 

 Zonde neemt vele vormen aan.  Door al deze verschillende 

omschrijvingen voor zonde kon een Israëliet nagaan welke 

bepaalde vorm zijn zonde aannam. 

 Zonde is dat wat tegengesteld is aan een norm en het is 

uiteindelijk ongehoorzaamheid aan God. 

 Ongehoorzaamheid bevat zowel het actief doen van iets als het 

verzuimen van een ander iets.  De nadruk ligt vooral op het doen 

van het verkeerde en in mindere mate op het verzuimen van het 

goede.  Zonde is niet enkel het missen van het juiste doelwit, 

maar ook het treffen van het verkeerde doelwit. 

2. In het Nieuwe Testament 

1. Kakos 

Betekent “slecht”, het bijwoord wordt soms gebruikt om 

lichamelijk slechtheid, dus ziekte, weer te geven (Marc.1:32), maar 

het bijvoeglijk naamwoord verwijst meestal naar morele slechtheid 

(Mat.21:41; 24:48; Marc.7:21; Hand.9:13; Rom.12:17; 13:3-4, 10; 

16:19; 1Tim.6:10). 

2. Poneros 

Dit is een algemene term om het kwade te omschrijven en verwijst 

meestal naar “morele slechtheid” (Mat.7:11; 12:39; 15:19; 

Hand.17:5; Rom.12:9; 1Thess.5:22; Heb.3:12; 2Joh.11).  Het wordt 

ook gebruikt voor satan (Mat.13:19, 38; 1Joh.2:13-14; 5:18; en 

mogelijk Mat.6:13 en Joh.17:15) en demonen die kwade geesten 

genoemd worden (Luc.11:26; Hand.19:12). 

3. Asebes 

Betekent “goddeloos”.  Dit woord komt het meest voor in 2Petrus 

en Judas in de betekenis van goddeloze afvalligen.  De ongelovigen 

benoemd als goddelozen (Rom.4:5; 5:6).  Soms wordt het samen 
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met andere woorden voor zonde gebruikt (Rom.1:18; 1Tim.1:9; 

1Pet.4:18). 

4. Enochos 

Dit woord betekent “schuldig” en verwijst meestal naar iemand 

wiens overtreding de doodstraf waard is (Mat.5:21-22; Marc.14:64; 

1Kor.11:27; Jak.2:10). 

5. Hamartia 

Dit is het meest gebruikte woord voor zonde en komt ongeveer 227 

keer voor.  Wanneer een schrijver een alomvattend woord voor 

zonde wou gebruikte hij dit woord.  De metafoor (of beeldspraak) 

achter dit woord is “het doelwit missen”, maar net als in het Oude 

Testament benadrukt het niet enkel het missen van het doel, maar 

ook het treffen van een ander doel.  Wanneer het gebruikt wordt in 

de Evangeliën, komt het steeds voor in de context van vergeving of 

verlossing (Mat.1:21; Joh.1:29).  Andere interessante verwijzingen 

zijn Hand.2:38; Rom.5:12; 6:1; 1Kor.15:3; 2Kor.5:21; Jak.1:15; 

1Pet.2:22; 1Joh.1:7; 2:2 en Op.1:5. 

6. Adikia 

Dit verwijst naar ieder onrechtvaardig iets in de breedste zin van 

het woord.  Het wordt gebruikt bij ongelovigen (Rom.1:18), bij geld 

(Luc.16:9) bij delen van het menselijk lichaam (Rom.6:13; Jak.3:6) 

en bij handelingen (2Thes.2:10). 

7. Anomos 

Wordt vaak vertaald als “ongerechtigheid” maar het woord zelf 

betekent “wetteloosheid”.  Het gaat over het breken van de wet in 

de breedste zin van het woord (Mat.13:41; 24:12; 1Tim.1:9).  Naar 

de eindtijd toe verwijst het naar de antichrist, de wetteloze 

(2Thes.2:8). 

8. Parabates 

Betekent “overtreder”.  Dit woord verwijst meestal naar een 

specifieke overtreding van de wet (Rom.2:23; 5:14; Gal.3:19; 

Heb.9:15). 

9. Agnoein 

Dit woord kan verwijzen naar “de onschuldige (of in 

onwetendheid) aanbidding van andere goden dan de ware God” 

(Hand. 17:23; Rom.2:4).  Zulke onwetendheid maakt iemand 

schuldig en in nood aan verzoening (Heb.9:7). 

10. Planao 

“Op een te verwijten manier afdwalen” is de betekenis van dit 

woord (1Pet.2:25).  Mensen kunnen anderen misleiden en verleiden 

(Mat.24:5-6); mensen kunnen zichzelf misleiden (1Joh.1:8) en satan 

misleidt en verleidt de hele wereld (Op.12:9; 20:3, 8). 

11. Paraptoma 

De betekenis van dit woord is “afvallen” of “in de steek laten” en 
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meestal op vrijwillige basis.  Paulus gebruikt dit woord 6 keer in 

Rom.5:15-20.  Zie ook Mat.6:14; 2Kor.15:19; Gal.6:1; Ef.2:1 en 

Jak.5:16. 

12. Hypocrisis 

Dit woord bevat drie ideeën: “onjuist interpreteren” zoals een 

orakel (of valse profeet) kan doen, “doen alsof” zoals een 

toneelspeler  en “het bewust volgen van een valse leer (of 

interpretatie)”.  De drie ideeën waren verweven in het voorval van 

Petrus‟ huichelarij in Gal.2:11-21.  De valse leraren aan het einde 

der tijden zullen vals interpreteren (uitleggen), zich anders voor 

doen dan ze zijn en velen zullen hun leer volgen 

(1Tim.4:2).  Schijnheiligen (hypocrieten) verleiden zichzelf eerst 

om fout om te buigen naar recht en misleiden daarna anderen.  Dit is 

de vreselijke natuur van deze zonde. 

We kunnen verschillende conclusies trekken uit deze woordstudie in het 

Nieuwe Testament: 

 Er is altijd een heldere standaard waartegen zonde is gepleegd. 

 Uiteindelijk zijn alle zonden een rebellie tegen God en een 

overtreding van Zijn standaard. 

 Het kwade kan verschillende vormen aannemen. 

 De mens heeft een duidelijke en goed verstaanbare 

verantwoordelijkheid. 

C. In een definitie 

Zonde kan het best omschreven worden door de omschrijvingen van al deze 

woorden samen te voegen.  Hierdoor zouden we een zeer nauwkeurige 

omschrijving krijgen van wat zonde nu eigenlijk is, maar ze zou ontzettend 

lang worden.  We zouden zonde dus kunnen omschrijven als: het missen van 

het doelwit, slechtheid, rebellie, ongerechtigheid, afdwalen, boosaardigheid, 

ronddolen, goddeloosheid, misdaad, wetteloosheid, overtreding, onwetendheid 

en afvallen. 

Een iets overzichtelijkere definitie van zonde zou kunnen zijn: 

“Zonde is in onze handelingen, houding en natuur falen om te voldoen aan 

de morele
1
 wet van God.” 

                                                           
1
 De morele wet van God is de rechtstreekse afspiegeling van Zijn moraal, Zijn karakter.  Ze weerspiegelt dus 

het hele zijn van God.  In het oude testament komen we ook nog andere wetten tegen die God gaf zoals 
ceremoniële wetten en voedingswetten.  Hoewel deze indirect ook naar Gods karakter verwijzen 
onderscheiden ze zich toch van de morele wet van God.  Waar de andere wetten eerder plaatselijk en tijdelijk 
waren, is de morele wet van God overal gelijk en voor eeuwig.  
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Hierdoor omschrijven we zonde in relatie tot God en Zijn morele wet.  Zonde 

beperkt zich niet louter tot onze handelingen en daden, maar vinden we ook 

terug in onze houding en gedrag die tegengesteld zijn aan hetgeen God van ons 

vraagt.  Om God te behagen horen we niet enkel moreel zuiver te zijn in onze 

handelingen, maar ook in de verlangens van ons hart (cf. Marc.12:30). 

“Gij, die te rein van ogen zijt om het kwaad te zien, en die het onrecht niet 

kunt aanschouwen” (Hab.1:13). 

Zonde is compleet het tegenovergestelde van al wat goed is in het karakter van 

God.  Net zoals God voor eeuwig Zich verheerlijkt in Zichzelf en in al wat Hij 

is, zo haat God voor eeuwig zonde omdat het tegen Zijn natuur in gaat.  Het is 

tegengesteld aan Zijn heiligheid en Hij moet het daarom haten. 
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II. Puur natuur 

Zonde is niet zomaar egoïsme of mensgericht denken, maar gaat veel verder dan 

dat.  Het kan omschreven worden als “het missen van het doelwit, slechtheid, rebellie, 

ongerechtigheid, afdwalen, boosaardigheid, ronddolen, goddeloosheid, misdaad, 

wetteloosheid, overtreding, onwetendheid en afvallen” ten opzichte van de morele wet 

van God, dus Gods karakter. 

A. Zondige natuur 

Zonde wortelt niet enkel in al hetgeen we doen, maar is ook werkzaam in onze 

houding.  Onze handelingen kunnen wel goed zijn, maar de gedachten die we 

hebben kunnen volledig het doelwit missen, dus zondigen.  De daad die we 

uitvoeren kan enorm nobel zijn, maar onze wil kan daarbij toch afdwalen naar 

de andere richting.  Zonde kan zich zelfs uiten in een situatie waarin je 

verstand je aangeeft dat wat je doet goed is, maar je gevoel er totaal geen „zin‟ 

in heeft.  Dit komt omdat zonde dieper geworteld zit dan louter in onze 

handelingen en houding, de zonde is een onderdeel van de natuur van de 

mens.  De mens is zondig omdat dit simpelweg zijn natuur is (Ef.2:3).  Zonde 

is als het ware als gist dat tijdens de bevruchting werd toegevoegd aan het 

„deeg‟ en zich over geheel de mens heeft verspreid.  Ieder deel van de mens is 

hierdoor beïnvloed geraakt waardoor de mens „van nature‟ niets goeds meer 

kan doen.  De mens is wanneer hij geboren wordt van nature zondig en kan 

daarom niet anders dan zondigen. Watchman Nee omschreef het als volgt: 

“Ik ben geen zondaar, omdat ik zonde doe, maar ik zondig, omdat ik een 

zondaar ben.  Wij komen zo gemakkelijk tot de gedachte dat onze daden heel 

slecht zijn, maar wij zelf niet.  Terwijl God alle moeite doet om ons aan het 

verstand te brengen dat het met ons zelf helemaal niet in orde is.” 

Even een krasse uitspraak om de ernst van een zondige natuur aan te tonen: 

“Zelfs terwijl hij slaapt is de mens uit zichzelf, ondanks dat hij op dat moment 

geen zondige daden doet of bewust een zondige houding aanneemt, een 

zondaar in de ogen van God.” 

Dit lijkt al ons verstand te boven te gaan.  Hoe kan iemand nu zondigen terwijl 

hij of zij slaapt?  Gaat dit niet een stap te ver?  Neen, de Bijbel zegt van 

niet.  Terwijl de mens slaapt heeft hij nog steeds een natuur die niet voldoet aan 

de morele wet van God, die tegen Gods karakter in gaat. 

Om dit te begrijpen moeten we even terug gaan naar de oorsprong van deze 

natuur, dus waar ze vandaan komt.   Al gauw stranden we dan bij de eerste 

mens, de voorvader van ons allen, Adam.  Paulus schrijft in Romeinen 5:19 
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hierover dat door de zonde van één mens (Adam) zeer velen zondaar zijn 

geworden, namelijk al zijn nakomelingen.  In zijn boek  “Het normale 

christelijke leven” legt Watchman Nee dit op een heldere manier uit.  Hij 

schrijft het volgende: 

“Door de zondeval voltrok zich een fundamentele wijziging in het karakter van 

Adam, waardoor hij zondaar werd, iemand die van nature niet in staat is God 

te behagen.  De familietrekken, die wij allen met hem gemeen hebben, zijn niet 

alleen de uiterlijke, maar ook de innerlijke.  Het zijn de karaktertrekken.  Wij 

zijn “zondaars geworden”.  Hoe ging dit in zijn werk? “Door de 

ongehoorzaamheid van één mens”, zegt Paulus. 

Ik wil proberen dit met een voorbeeld duidelijk te maken.  Ik heet Nee.  Dat is 

een vrij veel voorkomende naam in China.  Hoe ben ik aan die naam 

gekomen?  Ik heb hem niet zelf gekozen.  Ik heb geen lijst met alle mogelijke 

Chinese namen voor mij genomen en deze naam uitgezocht.  Dat ik Nee heet, is 

geheel buiten mijn toedoen gebeurd en ik kan dat ook niet veranderen.  Ik ben 

een Nee, omdat mijn vader een Nee was, en mijn vader was een Nee, omdat 

mijn grootvader een Nee was.  wanneer ik mij gedraag als een Nee, ben ik een 

Nee, maar wanneer mijn gedrag daarmee in strijd zou zijn, dan zou ik nog een 

Nee zijn.  Al zou ik president van China worden, of als bedelaar langs de straat 

zwerven, dan ben ik nog een Nee. 

Ik ben geen zondaar om mijn eigen zonden, maar ik ben een zondaar , omdat ik 

in Adam was, toen hij zondigde.  Omdat ik uit Adam geboren ben, ben ik één 

met hem en daar kan ik niets aan veranderen.  Al doe ik nog zo mijn best, ik 

hoor toch bij Adam en daarom ben ik een zondaar. 

In China sprak ik daar eens over en zei: “Wij hebben allen in Adam 

gezondigd”.  Iemand antwoordde: “Dat begrijp ik niet”.  Dus probeerde ik het 

uit te leggen.  “Alle Chinezen stammen af van Huang-ti”, zei ik.  “Meer dan 

vierduizend jaar geleden voerde hij oorlog met Si-iu.  Zijn vijand was erg 

sterk, maar toch overwon en versloeg Huang-ti hem.  Daarna vestigde Huang-

ti het Chinese rijk.  Wat zou er gebeurd zijn, als Huang-ti zijn vijand niet 

gedood had, maar hij zelf was gedood?  Waar zou u dan nu zijn?  “Ik zou er 

helemaal niet zijn”, antwoordde hij.  “O, nee”, zei ik, “Huang-ti had rustig 

kunnen sterven, daarom zou u nu toch wel kunnen leven”.  “Onmogelijk”, riep 

hij uit, “als hij gestorven was, dan had ik nooit kunnen leven, want mijn leven 

is uit hem voortgekomen”. 

Ziet u, dat het menselijke leven één geheel is?  Ons leven vindt zijn oorsprong 

in Adam.  Als uw grootvader op driejarige leeftijd gestorven was, waar zou u 

dan zijn? Dan zou u in hem gestorven zijn.  Hij droeg uw leven in zich.  Precies 

zo droeg Adam het leven van ieder van ons in zich.  Niemand kan zeggen: “Ik 



©2011 Bijbelgemeente Ebenezer. Alle rechten voorbehouden.  www.gold4life.org 

 
 

Slechte mensen doen goede dingen | Puur natuur 14 

 

ben er in Eden niet bij geweest”, want wij waren er allen in Adam, toen hij 

bezweek voor de woorden van de slang.  Wij zijn daarom allen betrokken bij de 

zonde van Adam en door onze geboorte uit Adam hebben wij zijn natuur.  Wij 

danken ons bestaan aan Adam en omdat zijn leven een zondig leven is 

geworden, een leven met een zondige natuur, is het leven, dat wij van hem 

ontvangen, ook zondig.” 

B. Nieuwe natuur 

Omdat het probleem dus schuilt in onze afkomst en niet in ons gedrag is er 

geen bevrijding mogelijk, tenzij wij onze afkomst kunnen veranderen.  En 

langs die weg komt de bevrijding dan ook, want zo heeft God ons probleem 

opgelost. 

“Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend 

gemaakt worden” (1Kor.15:22). 

Door de zonde van Adam, de eerste mens, onze voorvader, heeft geheel het 

menselijk nageslacht een zondige natuur gekregen die niet uitwisbaar is.  De 

mens wordt in zonde geboren en zàl gaan zondigen omdat hij niet anders kan 

(cf. Psalm 51:7).  Ook al zouden we er in slagen om een kind in de wereld te 

laten komen, volledig afgezonderd van andere invloeden en louter de waarheid 

leren, dan nog kunnen we er zeker van zijn dat dit kind zich zou afkeren van 

die waarheid en zijn eigen gang zou gaan.  Zonde is geen gevolg van 

omstandigheden of invloeden, maar behoort tot de natuur van de mens.  “Wat 

er in zit, komt er uit”, dit wordt ook wel eens “totale verdorvenheid” 

genoemd.  Wat zijn de gevolgen van deze verdorvenheid?  Dat de mens 

geestelijk “dood” en “blind” is (Joh.9:39; Rom.6:13; 2Kor.4:4; Ef.2:1, 5; 

1Tim.5:6). 

Wil iemand ook maar iets kunnen doen om God te behagen zal dat niet lukken 

met de natuur die hij bij zijn geboorte heeft meegekregen, hij heeft een nieuwe 

natuur nodig, een wedergeboorte.  De mens die wil leven zoals God het vraagt 

hoort opnieuw geboren te worden.  Wel niet zoals sommigen de reïncarnatie 

interpreteren, dus telkens weer opnieuw en opnieuw kansen krijgen in een 

nieuw leven, want dat zou hopeloos zijn.  Ook al zouden we duizend kansen 

krijgen om ons leven te herbeginnen, we zouden als afstammelingen van 

Adam, nog steeds gaan zondigen.  We horen opnieuw geboren te worden uit 

een andere vader, een volmaakt iemand.  Onze eerste voorvader zou een 

volmaakte natuur moeten hebben.  Dat is wat de mens nodig heeft om God te 

kunnen behagen en te kunnen stoppen met zondigen.  Wanneer je dit inziet, 

merk je ook ineens waar alle andere religies falen!  Zij beweren dat de mens in 

zijn zondige natuur toch in staat is om zondeloos te worden, een ijdel streven 

dat op zich al zonde is en dus faalt. 
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III. Meer dan bloed aan het Kruis 
 

 “Allen, die zich uiterlijk goed willen voordoen, trachten u te dwingen tot de 

besnijdenis, … Maar ik moge ervoor bewaard blijven te roemen anders dan in het 

kruis van onze Here Jezus Christus, door wie de wereld mij gekruisigd is en ik der 

wereld.  Want besneden zijn of niet besneden zijn betekent niets, maar of men een 

nieuwe schepping is” (Gal.6:12, 14-15). 

Ja, ik moet een nieuwe natuur hebben! Geen opgepoetst iets of verbeterde waarden en 

eigenschappen, want die zou ik toch weer vervuilen.  Ik heb nood aan een volledig 

nieuwe natuur.  Enkel een wedergeboorte kan mij van mijn zondige natuur verlossen, 

maar hoe en uit wie?  Niemand kan terug in de buik van zijn moeder kruipen en 

opnieuw beginnen en mocht dit toch kunnen zou mijn vader nog steeds een 

afstammeling zijn van Adam.  Waar is mijn hoop?!  Moet ik gebedjes herhalen of 

wekelijks naar de kerk gaan?  Zou dit helpen?  Kaarsjes gaan branden en veel giften 

schenken?  Draagt dat ergens toe bij?  Zal ik mij afzonderen en folteren om mijn dood 

een handje te helpen en mij alle genot te ontzeggen?  Iedere dag in de Bijbel lezen gaat 

mij helpen, of toch weer niet?  Help, ik kan niet uit mezelf opnieuw geboren worden 

want alle stappen die ik kan ondernemen doe ik in mijn zondige natuur!  Hoe kan ik 

ook maar iets volmaakt beginnen dat zal standhouden tot in de eeuwigheid?  Dat kan 

ik niet!  Het enige wat ik kan in mijn zondige natuur is hopeloos worden, op mijn 

knieën vallen en smeken naar de Schepper en Rechter van hemel en aarde: “Wees mij 

barmhartig, o God.”  Nergens kan ik in roemen, ook niet in een keuze die ik heb 

gemaakt want dat zou louter een overblijfsel zijn van mijn trotse, zondige natuur.  Een 

nieuwe natuur, een wedergeboorte, kan me enkel geschonken worden want van nature 

ben ik dood en blind.  Niet in staat om te bewegen, niet in staat om het licht te zien. 

A. In Christus gestorven  

“Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping” (2Kor.5:17). 

Christus‟ werk wordt al gauw geassocieerd met vergeving van zonden.  Toch 

moeten we ook inzien dat enkel vergeving van zonden ons nog geen nieuwe 

mens maakt.  Het verlossend werk van Christus gaat verder dan enkel 

vergeving van zonden door Zijn bloed.  Watchman Nee omschrijft het als 

volgt:  “Het Bloed neemt onze zonden weg.  De Here Jezus, onze 

Plaatsvervanger, heeft ze voor ons gedragen aan het Kruis en zo vergeving, 

rechtvaardigheid en verzoening voor ons verkregen.  Maar nu moeten wij nog 

een stap verder gaan in het plan van God om te begrijpen, hoe Hij met het 

beginsel van de zonde in ons te werk gaat.  Het Bloed kan wel mijn zonden, 

maar niet mijn “oude mens” wegnemen, daar is het Kruis voor nodig.  Aan het 

Kruis is mijn oude mens gekruisigd.  Het Bloed neemt de zonden weg, maar het 

Kruis maakt het einde aan het bestaan van de zondaar.” 
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Aan het kruis bracht Jezus meer dan enkel vergeving van onze zonden.  Hij 

maakte ook een einde aan de zondige natuur van allen die “in” Hem zijn.  

Wanneer wij naar het kruis kijken, zien we daar niet enkel onze Redder die 

vergeving bracht voor onze zonden, maar zien we ook onze oude natuur daar 

aan dat hout genageld.   

Waarom is dat zo belangrijk dat we onze oude natuur daar weten hangen?  Dit 

omschrijft Watchman Neer als volgt: “Waar wij in Adam geboren zijn, hoe 

kunnen wij daar ooit uitkomen?  Ik moet er direct bij zeggen dat het Bloed ons 

niet uit Adam weg kan nemen.  Er is maar één oplossing.  Omdat wij door onze 

geboorte in Adam zijn, moeten wij door de dood uit hem worden 

weggenomen.  Om van een zondige natuur af te komen, moeten wij ons leven 

verliezen.  De slavernij aan de zonde kregen wij mee met onze geboorte; wij 

kunnen er alleen van bevrijd worden door te sterven.  Die weg ter ontkoming 

heeft God voor ons geopend.  De dood is het geheim van onze bevrijding.”Wij 

zijn — der zonde gestorven”, Romeinen 6:2.  Maar hoe kunnen wij dan 

sterven?  Sommigen van ons hebben hun uiterste best gedaan om van dat 

zondige leven af te komen, maar wij hebben ontdekt, hoe hardnekkig het 

is.  Wat is de oplossing?  Niet een poging tot zelfmoord, maar de erkenning van 

het feit, dat God met ons leven “in Christus” afgedaan heeft.” 

Om van onze zondige staat af te raken, moest onze oude natuur, onze eigen 

„ik‟, eerst sterven.  Nu weten wij dat wij in Christus een nieuwe natuur hebben 

gekregen, maar dit was enkel mogelijk wanneer de oude gestorven zou zijn. 

“Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn 

dood gedoopt zijn?  ” (Rom.6:3). 

B. In Christus weer levend 

Wanneer je eenmaal je zondige toestand hebt ingezien, hier berouw om hebt, 

verlangt om terug rein te staan voor je Schepper, beseft dat het offer van Zijn 

Zoon de enige uitweg hiervoor is en al je hoop en vertrouwen daardoor op 

Christus stelt, zàl God, die barmhartig is, je een nieuwe natuur geven “in 

Christus”. In Christus hebben we een nieuwe natuur en is de oude gestorven. 

Hoe geraken we “in Christus”?  “Maar uit Hem is het, dat gij in Christus Jezus 

zijt” (1Kor.1:30).  Zie je wat een vreugde?  Wij zijn als Christenen niet door 

eigen inspanning in Christus gekomen, wij hebben niets om op te roemen 

waardoor we ook niets hebben dat we kunnen verliezen.  Het is dankzij 

Christus dat wij “in Hem” zijn.  God had Zich voor dat de wereld bestond al 

voorgenomen dat Hij jou een nieuwe natuur zou geven en de oude zou laten 

sterven (Rom.8:29).  Dat is Gods werk en dat werk is voltooid. 
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Maar waar en wanneer is die oude natuur dan gestorven?  Aan het kruis van 

Golgotha!  Toen Jezus aan het kruis hing, werd er niet enkel bloed vergoten, 

maar stierf er ook een lichaam.  Hij stierf voor ons aan dat kruis en onze “oude 

ik” stierf met Hem.  

“Daar wij tot het inzicht gekomen zijn, dat één voor allen gestorven is. Dus 

zijn zij allen gestorven” (2Kor.5:15).   

Toen Jezus gekruisigd werd, werden wij allen gekruisigd.  Wanneer we 

terugblikken aan het kruis, zien we daar niet alleen onze Verlosser, maar ook 

onze “oude natuur” die met Hem stierf. 

“Dit weten wij immers, dat onze oude mens medegekruisigd is, opdat aan het 

lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer 

slaven der zonde zouden zijn” (Rom.6:6). 

Doordat onze oude natuur daar stierf en wij niet langer slaven van de zonde 

zijn zijn wij in staat om dingen te doen die God behagen.  Begrijp je nu 

waarom in de Bijbel zulke krasse uitspraken kunnen staan dat “Alle mensen 

zondigen” (Rom.3:9; 5:12),  “niemand op aarde kan goed doen zonder te 

zondigen” (Pred.7:20) en “een ongelovige kan niets goed doen in de ogen van 

de Heer” (Spr.15:8; 28:9)?  Het gaat niet zozeer om het feit of je al dan niet 

„gelovig‟ bent, dat zou kunnen suggereren dat christenen beter zijn dan 

andersgelovigen of ongelovigen.  Het gaat om de natuur die we hebben, de 

“aard van het beestje”.  Onze natuur bepaald de keuzes, beslissingen, 

handelingen en houding die we aannemen. 

Begrijp je nu waarom Jezus duidelijk stelde: “Verwonder u niet, dat Ik u 

gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden” (Joh.3:7)? 

De wedergeboorte van een persoon herinnert eveneens aan de dood van 

diezelfde persoon. 
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IV. De relatie tot de wet 

Waarom wordt in het Nieuwe Testament zoveel nadruk gelegd op het doen van het 

goede (Mat.5:16; 2Kor.13:7; Gal.4:18; Ef.2:10; 1Tim.6:18; Tit.3:8)?  Kan een 

christen, anders dan andere mensen, wel daden doen met een goed motief?  Kan God 

genieten van Zijn kinderen?  Om dit enigszins uit te kunnen leggen en te vatten is het 

goed om even terug te gaan naar de basis en te onderzoeken welke plaats Gods wet 

inneemt in het leven van de mens en hoe het komt dat deze wet zulk een probleem 

vormt voor de mens.  Eenmaal we dit begrijpen, waarom Gods wet als een doorn is in 

het oog van de natuurlijke mens is de stap naar het vinden van een oplossing niet meer 

zo ver en zullen we inzien wat deze oplossing teweeg brengt. 

A. Een gruwelijk 

”Ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de wet… want zonder de 

wet is de zonde dood… toen het gebod kwam, is de zonde weer levend 

geworden” (Rom.7:7-9). 

Gods wet, de afspiegeling van Zijn karakter, van wij Hij is, werd aan de mens 

gegeven om zijn overtredingen kenbaar te maken. De wet brengt onze ware 

aard aan het licht.  Als de wet er niet geweest was zouden wij nooit geweten 

hebben hoe zwak wij zijn.  Stel je voor dat je een erg onhandige bediende 

hebt.  Zolang hij stil zit en niets doet, merk je niets van zijn onhandigheid.  Als 

hij de hele dag niets doet, heb je niet veel aan hem, maar dan richt hij tenminste 

geen schade aan.  Wanneer je echter een opdracht aan hem geeft, wordt er veel 

duidelijk.  Terwijl hij opstaat gooit hij zijn stoel om, struikelt even verder over 

een matje en breekt een kostbare schaal zodra hij deze aanpakt.  Toen je hem 

niets vroeg, viel zijn onhandigheid niet op.  Maar van zodra je hem aan het 

werk zette, zag iedereen het.  Er mankeerde niets aan wat je hem vroeg, maar 

het probleem lag aan de man zelf.  Zo zijn wij allen van nature 

zondaars.  Wanneer God niets van ons vraagt, gaat alles ogenschijnlijk goed, 

maar zodra Hij wel iets vraagt, krijgt onze zondige natuur de gelegenheid zich 

ten volle te laten gelden.  De wet brengt zwakheid aan het licht, ze laat ons zien 

wie we werkelijk zijn. 

Ieder mens is van nature gebonden aan Gods wet.   Paulus vergelijkt de 

verhouding van de wet met de zondaar met het huwelijk tussen een man en een 

vrouw. 

“Of, broeders, weet u niet – ik spreek immers tot mensen die de wet kennen – 

dat de wet over de mens heerst zolang hij leeft? Want de gehuwde vrouw is 

door de wet gebonden aan de man zolang hij leeft. Als de man echter 

gestorven is, is zij ontslagen van de wet die haar aan de man bond. Daarom 
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dan, als zij de vrouw van een andere man wordt terwijl haar man leeft, zal zij 

een overspelige genoemd worden” (Rom.7:1-3). 

De gehuwde vrouw is iedere mens van bij zijn geboorte.  Haar echtgenoot is de 

wet.  Watchman Nee legt deze  vergelijking uit als volgt: “De vrouw is 

ongelukkigerwijze getrouwd met de minst prettige man.  Vergist u zich niet, de 

man met wie ze getrouwd is, is een goede man, maar de moeilijkheid is, dat 

deze man en deze vrouw helemaal niet bij elkaar passen.  Hij is uiterst 

nauwkeurig en accuraat; terwijl zij het daarentegen heel gemakkelijk 

opneemt.  Hij is in alles even nauwgezet, bij haar gaat het allemaal 

lukraak.  Hij wil alles precies op zijn manier, terwijl zij het maar neemt zoals 

het valt.  Hoe zou zo een paar gelukkig kunnen zijn?  En die man is zo 

veeleisend!  Wat hij niet van zijn vrouw vraagt!  En toch kunt u niets op hem 

aanmerken, want als echtgenoot mag hij toch wel iets van haar verwachten, hij 

eist niets onredelijks van haar.  Er mankeert niets aan hem en ook niet aan de 

eisen, die hij stelt, het is alleen zo jammer , dat zij niet de goede vrouw voor 

hem is, zij kan niet aan zijn eisen voldoen.  Zij kunnen het helemaal niet met 

elkaar vinden; hun aard is niet met elkaar in overeenstemming te brengen.” Zo 

is ieder mens van nature als het ware gehuwd met de wet.  Een huwelijk dat 

voortdurend onder spanning staat omdat de twee partners tegenovergesteld zijn 

aan elkaar.  De relatie die de mens van nature heeft met de wet is dus een waar 

gruwelijk huwelijk, of zoals ik het zelf graag omschrijf als een 

gruwelijk.  Toch kan dit huwelijk niet verbroken worden tenzij een van de twee 

partners sterft, want dan ontbindt zich ook het huwelijk (cf. Rom.7:2).  Omdat 

Gods wet eeuwig is en “totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, er niet één 

jota of één tittel van de Wet zal voorbijgaan” (Mat.5:18) is de kans dat de man 

zou sterven onbestaand.  Hoe kan deze vrouw dan verlost worden van het juk 

dat haar man op haar legt, hoe kan zij op een rechtvaardige manier scheiden 

van deze man, die eigenlijk volmaakt is (Rom.7:7)?  Voel je het spanningsveld 

en zie je het probleem dat ieder mens van nature heeft met Gods wet?  Neem 

even tijd om dit te overdenken want dat brengt veel duidelijkheid in Gods 

Woord naar voren.  De natuurlijke mens en Gods wet passen niet samen maar 

zijn toch onlosmakelijk verbonden aan elkaar.  De man is het hoofd van de 

vrouw (1Kor.11:3), zo dus ook de wet van de mens. 

Toch is deze man totaal vreemd van ons en veroorzaakt hij op alle gebieden in 

ons leven verzet en haat wanneer hij zijn eisen stelt (Rom.7:1-6).  Hoe 

waarheidsgetrouw of liefdevol de wet aan iemand met een verdorven natuur 

ook mag worden gebracht, ze brengt enkel zonde naar voren, want er is niets in 

haar dat er werkelijk naar verlangt om gehoorzaam te zijn aan deze wet.  De 

wet is voor zulk iemand een struikelblok dat in de weg staat en hem belemmert 

om te doen wat hij echt graag wil.  Dat is wat Paulus beschreef in Romeinen 

7:7-13 en in volgend diagram afgebeeld staat.   
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De mens is van nature dus niet in staat om ook maar iets te doen met een juiste 

beweegreden of verlangen.  Steeds zal de zondige natuur zich gaan verzetten 

en rebelleren. 

B. Een liefdevolle hertrouw 

God eren betekent Zijn wet liefhebben, een onmogelijk iets dus zolang de wet 

geen deel uitmaakt van de jezelf en dus enkel eisen stelt die jij toch niet kan 

vervullen.  De wet is, ondanks dat zij goed is, een starre en meedogenloze 

echtgenoot die je enkel kan liefhebben door perfectie, onmogelijk dus voor ons 

als mens.  De enige oplossing voor de vrouw, dus voor de mens, is gescheiden 

raken van deze man want dan kan ze een andere man trouwen.  Maar hoe?  We 

zagen eerder dat deze man, de wet, zeker en vast niet zal sterven.  Wel, als het 

huwelijk enkel ontbonden kan worden wanneer een van de partners sterft en de 

man voorzeker niet zal sterven, dan is de enige (rechtvaardige) oplossing dat de 

vrouw sterft.  En dat is nu precies de weg die God gekozen heeft om ons te 

bevrijden van de wet. 

“Als haar man echter gestorven is, is zij vrij van de wet, zodat zij geen 

overspelige is als zij de vrouw van een andere man wordt. Zo, mijn broeders, 

bent u ook door het lichaam van Christus gedood met betrekking tot de wet, 
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opdat u aan een Ander zou toebehoren, namelijk aan Hem Die uit de doden 

opgewekt is, opdat wij vrucht zouden dragen voor God” (Rom.7:3-4). 

De wet gaat niet heen maar ik ga heen.  De dood bevrijdt mij van de wet.  Wij 

moeten goed weten dat de wet nooit voorbij kan gaan, Gods rechtvaardige 

eisen zijn voor eeuwig.  Zolang ik leef, gebonden aan de wet, moet ik die eisen 

onder ogen zien, maar… als ik sterf heeft de wet niets meer over mij te 

zeggen.  De wet kan mij niet langer volgen dan aan het graf.  Zo ben ik als 

christen gedood voor de wet.  Mijn oude „ik‟ is aan het kruis van Christus 

genageld en een nieuwe „ik‟, die ik kreeg bij mijn wedergeboorte, is niet meer 

gehuwd met de wet, maar met een andere Man, Jezus Christus.  Dit was een 

passief iets, iets waar ik zelf geen deel aan had, maar wat volledig een werk 

van God was zoals we in vers 4 lezen.  Wij „zijn „gedood, een passief iets waar 

we zelf niets aan hebben bijgedragen. 

Betekent dit nu dat ik wetteloos ben geworden in Christus?  Neen, absoluut 

niet, maar er heeft zich wel een fundamentele verandering 

plaatsgevonden.  Waar ik eerst gehuwd was met de wet en deze star moest 

volgen om aan zijn eisen te voldoen ben ik nu gehuwd met Christus.  Nu draag 

ik niet meer het juk van de wet op mijn schouders, het moeten nakomen van 

alle regels en wetten, maar nu draag ik het juk van Christus op mijn 

schouders.  Waar ik eerst moest voldoen aan eisen die niet uit mezelf kwamen 

maar me werden opgelegd, leef ik nu vanuit een eis die uit mezelf komt, die 

een verlangen is van mezelf. 

Voor God ben ik niet meer gehuwd met de wet, maar met Christus.  Waar ik 

eerst volmaakt moest zijn om iets goed te kunnen verrichten in de ogen van 

God, want dat was de eis van de wet, kan ik nu wél vrucht dragen, dus goede 

werken doen door Christus.  Het volmaakte wat mijn vorige man, de wet, eiste 

van mij, heeft mijn nieuwe man, Christus, reeds voor mij gedaan.  Nu leef ik 

dus niet meer onder de wet, want daarvan ben ik losgemaakt, maar onder 

Christus.  Nu dien ik “in nieuwheid van Geest” en niet meer “in oudheid van 

letter”(Rom.7:6). De wet legde mij vroeger regels en geboden op die niet van 

mezelf waren, het waren oude, onverschillige en starre letters, maar die ik wel 

hoorde na te komen.  Dit lukte helemaal niet en bewerkte zelfs haat in mij 

waardoor ik God nooit kon liefhebben met heel mijn hart en dus voortdurend 

zondigde.  Mijn nieuwe man, Christus, heeft mij nu de wet geschreven in mijn 

hart waardoor Gods wet een deel is geworden van mezelf.  Het is een 

hartsverlangen geworden om Gods wet lief te hebben en met als gevolg ook te 

gehoorzamen.  Niet meer een opgelegde last, maar een innerlijk 

verlangen.  Hierdoor kan ik nu God volledig liefhebben met heel mijn “hart, 

ziel, verstand en kracht” (Mc.12:30) en mijn naasten als mezelf (vs.31).  De 

poort is voor mij geopend om goede dingen te doen, vrucht te dragen. 
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Na het lezen van dit hoofdstuk, wat ik persoonlijk best wel moeilijk en 

theoretisch vond, zou ik willen vragen of je dit wilt overdenken door Romeinen 

6-7:1-13 te lezen en in gebed te vragen of de Heer je Zijn waarheid wilt laten 

ontdekken.  Lees het hoofdstuk naderhand nog eens opnieuw en probeer 

volgende vragen eens voor jezelf te beantwoorden: 

1. Kan een mens van nature iets goed doen in de ogen van de 

Heer?  Waarom wel of niet? 

2. Welke rol heeft de wet van God bij de natuurlijke mens? Wat zijn de 

gevolgen hiervan? 

3. Is de wet goed of slecht?  Waarom irriteert de wet dan ieder natuurlijk 

mens? 

4. Wat is er ten opzichte van de wet verandert bij de wedergeboorte van 

een christen?  Wat zijn de gevolgen hiervan? 
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V. Niet zomaar goed of slecht 

Onlangs stierf een Vlaamse jongen  op 23-jarige leeftijd nadat hij de strijd tegen zijn 

botkanker opgaf en besloten had om zich in een kunstmatige coma te laten brengen en 

zo „in vrede‟ een einde te brengen aan zijn leven.  Anders dan vele anderen wilde hij 

zijn leven niet zomaar laten eindigen maar zette hij zich, zeker de laatste jaren, extra in 

om iets waardevols achter te laten.  Hij stichtte een vereniging op die zich 

hoofdzakelijk bezig houdt met het inzamelen van geld voor verder onderzoek naar 

deze zeldzame botkanker zodat anderen na hem niet dezelfde lijdensweg als hem 

moeten doorgaan.  Daarbij probeerde hij in alles „positief‟ te blijven en zo tot 

bemoediging voor anderen te zijn.  De boodschap die hij naliet was: „blijf 

positief‟.  Hij wilde de mensen bewust maken van de waarde van de kleine dingen in 

het leven die we te makkelijk vanzelfsprekend vinden. In een interview werd aan hem 

gevraagd of hij geen angst had om te sterven en wat hij na zijn dood 

verwachtte.  Hierin gaf hij aan dat hij niet wist wat hij moest verwachten, maar niet 

dadelijk dacht aan een God die hem ter verantwoording zou roepen.  Daarna liet hij 

weten dat indien dit toch het geval zou zijn hij niets te vrezen zou hebben omdat hij in 

zijn leven „niks verkeerd‟ heeft gedaan. 

Hier zien we een jonge man die letterlijk tot de laatste minuut van zijn leven zich heeft 

ingezet voor anderen.  Hij wist dat het geld dat ingezameld werd door zijn vereniging 

hem niet meer zou kunnen helpen en toch bleef hij volharden in het verder uitbouwen 

van zijn missie.  Doorheen zijn lijden wees hij de mensen rondom hem naar de 

ijdelheid van de dingen en het feit dat we „positief‟ moeten zijn wanneer we zien wat 

we allemaal wél hebben gekregen.  Wanneer men hem vroeg of hij het niet erg vond 

om op zulk een jonge leeftijd te sterven antwoordde hij dat hij even goed acht jaar 

eerder had kunnen sterven en dus zoveel had kunnen missen.  Zo wees hij de mensen 

onbewust naar de genade die de soevereine God verleent aan de mensheid.  Toch gaf 

hij geen blijk van een geloof in God, een vertrouwen op Jezus als Verlosser van zijn 

zonden.  Hij was dus wat de Bijbel bestempelt als een goddeloze. We zagen eerder dat 

een goddeloze niets goeds kan doen in de ogen van de Heer, maar als we bovenstaand 

verhaal lezen kunnen we toch niet anders dan besluiten dat ook goddelozen goede 

daden kunnen doen?  Langs welke kant je zijn nobel streven ook bekijkt, het is en 

blijft een goed iets voor de mensheid en voor zover wij het kunnen observeren een 

alles behalve egoïstische daad.  In zijn lijdensweg heeft hij zulk een liefde voor de 

mensen getoond dat het moeilijk te bevatten is dat God zijn daden ziet als „slecht‟. 

Wanneer we daden enkel zien als goed en slecht merken we dat we al gauw in een 

spanningsveld komen en zonder twijfel in een discussie belanden waarin het niet altijd 

even makkelijk is om vast te houden aan Gods Woord.  Daarom wil ik de 

onderverdeling van de daden van de mensen verfijnen als volgt: slecht-slecht; goed-

slecht; slecht-goed en goed-goed. 
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A. Slecht-slecht 

De mens kan van nature enkel slecht-slecht of goed-slecht doen.  Wat wil dit 

zeggen, wel, dat de mens van nature enkel slechte dingen kan doen met slechte 

motieven en goede dingen met slechte motieven.  Hierdoor wordt het duidelijk 

waarom God zegt dat alle daden van de goddelozen slecht zijn.  Ze kunnen wel 

goede dingen doen, maar steeds met de verkeerde beweegredenen. 

Voorbeelden vinden van mensen die slechte dingen hebben gedaan met slechte 

motieven is op zich niet zo moeilijk.  Je moet de krant of de 

geschiedenisboeken maar openslaan en je vindt tal van slechte daden die zijn 

gedaan met slechte motieven.  “Man schiet vrouw en kinderen neer na ruzie”, 

“Priester misbruikt kinderen”, “Hitler veroorzaakt massamoord”, “Nero speelt 

met vuur” enz.  Iedereen gaat er mee akkoord dat er in de wereld veel slechte 

dingen gebeuren met slechte motieven. 

Ook in de Bijbel komen we voorbeelden hiervan tegen, zelfs onder de 

christenen.  De gelovigen van de gemeente in Jeruzalem hadden veel strijd en 

conflicten in hun midden.  Jakobus vermaande hun door hun te wijzen naar de 

motieven die achter deze „slechte daden‟. 

“Vanwaar al die strijd en al die conflicten in uw midden? Vloeien ze hier niet 

uit voort: uit uw hartstochten, die in alle delen van uw lichaam strijd 

voeren?” (Jak.4:1). 

De „slechte motieven‟ van de gelovigen lagen aan, de basis van de „slechte 

daden‟. 

Zelfs de apostel Petrus, die gekend stond als een strijder voor het geloof, zien 

we in Galaten 2;11-14 een „slecht-slecht‟ iets doen.  Hij verloochende zijn 

broeders van heidense afkomst toen er enkelingen „uit de kring van Jakobus‟ 

aankwamen omdat hij bang had dat ze hem hiervoor met de „wettische‟ vinger 

zouden wijzen.  Een restant uit hun joodse afkomst die verbood dat joden aan 

tafel zaten met heidenen 

Of denk aan grote koning David die, omdat hij begeerde naar de vrouw van een 

ander, Uria liet vermoorden in 2Samuël 11.  Een duidelijk „slechte‟ daad met 

een onbetwistbaar „slecht‟ motief. 

Wanneer mensen denken aan slechte dingen, denken ze eigenlijk onmiddellijk 

aan deze „slecht-slecht‟ daden.  Iedereen is er mee vertrouwd en kan zonder al 

te veel nadenken nog enkele andere voorbeelden aanhalen.  We hebben 

gewezen naar de krant, de geschiedenis en de Bijbel, maar kunnen evenzeer 

onze eigen levenswandel nagaan en tal van daden opsommen die slecht-slecht 

zijn, of je nu christen bent of niet. 



©2011 Bijbelgemeente Ebenezer. Alle rechten voorbehouden.  www.gold4life.org 

 
 

Slechte mensen doen goede dingen | Niet zomaar goed of slecht 25 

 

B. Goed-slecht 

Iets heel anders zijn daden die „goed-slecht zijn‟.  Goede daden die gedaan 

worden met slechte (of verkeerde) motieven.  Hier zullen vast en zeker 

verschillende mensen moeite mee hebben om dit te kunnen bevatten.  Hoe kan 

nu een goed iets toch slecht zijn?  Toch is het noodzakelijk om dit goed te 

begrijpen want daardoor ga je snappen waarom God kan stellen dat een 

goddeloze niets kan doen dat goed is of dat het offer van zulk iemand een 

gruwel is voor Hem. 

Vele mensen kijken naar de buitenkant, de daden van iemand, om te besluiten 

of hij of zij een goed persoon is.  Hoe vaak hebben mijn vrouw en ik al niet de 

vraag gekregen of wij „brave‟ kinderen hebben.  Alsof er twee soorten kinderen 

bestaan op de wereld, de brave en de stoute.  De mensen richten zich dan 

meestal naar het gedrag van het kind op een bepaald moment en besluiten zo of 

het al dan niet een „braaf‟ kind is.  Nu weet ik uit ervaring dat hetgeen een kind 

doet niet altijd overeenkomt met hetgeen er in zijn hart leeft.  “Oh, je bent zulk 

een lieve papa” is op zich een prachtige uitspraak, een goede daad van een 

kind, maar wanneer de achterliggende motieven hierbij worden getoetst blijkt 

soms dat deze lieve woorden niet meer zijn dan een dekmantel om iets anders 

gedaan te krijgen bij de ouders. 

Een daad of handeling op zich geeft niet altijd voldoende informatie om ze als 

goed of slecht te kunnen bestempelen.  Om dit te kunnen doen moet je het 

motief erachter weten.  Zo kom je dan bij handelingen die goed-slecht kunnen 

zijn.  Ogenschijnlijk kunnen het vrome en bewonderenswaardige handelingen 

zijn, maar het motief er achter kan totaal verkeerd zijn en dus haar doel 

missen.  Bewust schrijf ik „verkeerd‟ en niet „slecht‟.  Een schijnheilig iemand 

kan een mooie vertoning geven maar bedrieglijke motieven hebben die 

waarlijk slecht zijn.  Zulke daden kunnen we dan makkelijk goed-slecht 

noemen.  Maar dit hoeft niet altijd zo te zijn.  Het kan eveneens voorkomen dat 

iemand iets goed wilt doen met een oprecht motief, maar de bal volledig 

misslaat.  Hij mist als het ware het doelwit waardoor de oprechte goede daad 

ook bestempeld kan worden als goed-slecht.  Dus een goede daad met een 

verkeerd motief. 

Eerder zagen we dat zonde kon omschreven worden als “het missen van het 

doelwit, slechtheid, rebellie, ongerechtigheid, afdwalen, boosaardigheid, 

ronddolen, goddeloosheid, misdaad, wetteloosheid, overtreding, onwetendheid 

en afvallen”.  In Gods ogen is niet alleen het overtreden van Zijn wet „slecht‟, 

maar ook het missen van het doelwit krijgt bij Hem de stempel „slecht‟.  Zonde 

omschreven we als het “in onze handelingen, houding en natuur falen om te 

voldoen aan de morele wet van God”.  Die hele wet vatte Jezus samen in twee 

geboden: 
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”Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw 

ziel en met geheel uw verstand.  Dit is het grote en eerste gebod.  Het tweede, 

daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf” (Mat.22:37-39). 

Zo kan het dus zijn dat iemand een enorm nobele daad verricht, zoals onze 23-

jarige kankerpatiënt, maar dit niet doet uit liefde voor de Heer en hierdoor de 

bal volledig heeft misgeslagen, het doelwit gemist.  Hetgeen hij deed was goed, 

maar het motief erachter verkeerd.  Ook zulke daden zijn niet meer dan goed-

slecht. 

“Elke weg van een mens is recht in zijn ogen,maar de HERE beproeft de 

harten” (Spreuken 21:2; cf.16:2, 25). 

Iemands buitenkant, zijn handelingen en daden kunnen dus ogenschijnlijk zo 

mooi zijn, maar dit is niet hetgeen waar God naar kijkt.  God kijkt naar het hart 

(cf. Marc.7:1-23).  De mens zal voor de troon van God niet geoordeeld worden 

op zijn daden, maar op de onderliggende motieven.  Dit maakt Gods oordeel 

ook zo rechtvaardig omdat er in de motieven van een mens geen onderscheid 

gemaakt hoeft te worden tussen rijk en arm.  Niet iedereen heeft dezelfde 

middelen om grootse daden te verrichten, maar iedereen heeft wel zijn eigen 

motieven in de hand. 

In Leviticus 10:1-2 zien we de twee zonen van Aäron, Nadab en Abihu een 

daad verrichten die goed-slecht was met daarbij Gods reactie.  Ze brachten een 

offer voor de Heer, maar niet zoals Hij het had geboden.  Ze deden dus een 

goed iets, een offer brengen voor de Heer, maar met een verkeerd motief, ze 

misten het doelwit door af te wijken van hetgeen God geboden had.  Toen God 

dit offer zag liet Hij hun sterven omdat het slecht was in Zijn ogen, „goed-

slecht‟ dus. 

Van nature kan een mens niet meer doen dan daden die „slecht-slecht‟ of 

„goed-slecht‟ zijn.  Hoe oprecht de motieven en hoe vroom de daden op zich 

mogen zijn, ze blijven slecht!  Denk hier eens over na en toets je 

beweegredenen bij de „goede daden‟ die je hebt verricht eens aan Gods wet, 

gewoon die twee eenvoudige opdrachten die Jezus gaf in Mat.22:37:39.  Je zal 

al gauw merken dat wanneer je Gods eenvoudige wet langs je motieven gaat 

leggen het niet moeilijk is om van Zijn wet af te dwalen, dus te zondigen.  Ook 

als christen zul je vast en zeker aan daden kunnen denken die de stempel 

„goed-slecht‟ kunnen krijgen.  Heel mooi aan de buitenkant, maar rot 

vanbinnen. 

Blijkbaar kunnen zowel ongelovigen als gelovigen „slechte‟ motieven hebben 

bij hun daden en dus zondigen.  Waar zit dan het verschil tussen een christen 

en een goddeloze?  Hoe komt het dat God al de daden van de goddeloze 
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bestempelt als „slecht‟ en de Bijbel zegt dat we als christenen wel „goede‟ 

werken kunnen doen?  Dat onderscheid zullen we in het volgende deel van de 

studie behandelen.  Momenteel is het belangrijk dat je even tijd neemt om 

hetgeen we tot nu toe hebben gezien, in gebed, te overdenken zodat je begrijpt 

dat daden slecht-slecht en goed-slecht kunnen zijn. 

C. Conclusie 

Wereldse personen, goddelozen, ongelovigen of niet-christenen, hoe je ze ook 

noemen wilt, kunnen niets doen met de juiste beweegreden.  Ze kunnen wel 

goede, zelfs bewonderenswaardige, daden verrichten, maar zullen dit nooit 

doen met de juiste motieven en daardoor steeds het doelwit missen.  Ze 

hebben”de eer van de mensen meer lief dan de eer van God” (cf.Joh.12:43) en 

hebben “hoewel zij God kennen, Hem niet als God verheerlijkt of gedankt” 

(Rom.1:21).  Ze zijn niet rechtvaardig, noch verstandig en zoeken God niet 

(Rom.3:10-12).  “De vreze Gods staat hun niet voor ogen” (Rom.3:18) en ze 

zijn “een slaaf van de zonde” (Rom.6:16-17).  Ze kunnen niet anders dan 

zondigen omdat ze God nooit de eer zullen geven die Hem toekomt.   

God is een na-ijverig (jaloers) God die alle eer voor Zichzelf wilt hebben.  Hij 

is het waard “te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht”, want Hij heeft 

“alle dingen geschapen”, en door Zijn wil “bestaan zij en zijn zij geschapen” 

(Op.4:11).  Wanneer iemand anders met Zijn eer wilt gaan lopen, wekt dat een 

rechtvaardige woede in Hem op die Hij niet onberoerd laat.  Een voorbeeld 

hiervan zien we bij Herodes in Handelingen 12.  Herodes was er in geslaagd 

om een soort vredesakkoord te sluiten met twee grote vijanden.  Wauw, zou je 

op het eerste zicht denken, een eerste stap naar wereldvrede, hoe 

bewonderenswaardig van Herodes.  Wat een goede daad heeft hij toch maar 

verricht.  Maar als je dan verder leest kom je tot de schokkende vaststelling dat 

hij met zijn „goede‟ daad Gods toorn had opgewekt.  God liet hem doodgaan 

omdat zijn motief niet goed was, hij gaf God niet de eer.  De daad van Herodes 

was dus, zoals we eerder beschreven, goed-slecht en dus simpelweg slecht in 

Gods ogen. 

Mensen zullen en kunnen uit zichzelf nooit God de eer geven die Hem 

toekomt.  Sterker zelfs, de mensen hebben van nature een haat naar God en 

Zijn wet.  Hun zondige verlangens, die steeds aan het werk zijn in hun hart, 

worden geprikkeld door Gods wet (Rom.7:5).  Niet geprikkeld op een 

aangename manier, maar op een irriterende wijze.  Zo erg zelfs dat ze op den 

duur Gods wet gaan haten omdat deze hun eigen verlangens en gevoelens 

voortdurend in de weg zit. Ze zullen nooit uit zichzelf ook maar iets willen en 

kunnen doen met een goed motief dat God eert.  De hoogste lat die ze kunnen 

bereiken is goed-slecht.  Een nobele daad, met een verkeerd motief.  
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VI. Een goed verlangen 

Een wat arrogante jonge man vroeg eens aan een predikant op een spottende manier: 

“Jij zegt dat mensen die niet wedergeboren zijn een grote zondelast dragen.  Eerlijk 

gezegd”, zei hij “voel ik er niets van.  Hoe zwaar is zonde?  Vijf kilo?  Vijfentwintig 

kilo?  Vijftig kilo?  Honderd kilo?” De predikant dacht even na en antwoordde 

vriendelijk: “Als je een gewicht van tweehonderd kilo op een lijk zou leggen, zou het 

de last voelen?” De jonge man zei al gauw: “Natuurlijk niet, het is dood.” Waarop de 

predikant zijn punt duidelijk maakte en zei: “De geest die Christus niet kent is even 

dood.  En hoewel de last zwaar is, voelt hij er niets van.” 

Een wedergeboren iemand is niet zo onverschillig voor het gewicht van de zonde als 

een ongelovige.  Integendeel zelfs, de gelovige is hypergevoelig voor zonde.  Bij het 

naderen tot Christus is hij de werkelijkheid van de zonde onder ogen gaan zien en zal 

dit enkel meer en meer gaan opmerken naargelang hij verder groeit en volwassen 

wordt in zijn geloof.  Dit bracht Chrysostomus tot de uitspraak: “Ik vrees niets buiten 

zonde.” 

A. Slecht-goed 

Een ongelovige antwoordde eens, nadat hij geconfronteerd werd met de 

boodschap van verlossing door genade in Christus, het volgende: “Als ik die 

leer, dat verlossing een gratis en een louter genadevol iets is, en dat het enkel 

een kwestie van geloven is om het te verkrijgen, als ik daar zeker van kon zijn 

dat ik zo makkelijk bekeerd kon worden, zou ik gaan geloven en erna mij volop 

verlustigen in de zonde.” De gelovige antwoordde: “Hoeveel zonde denk je dat 

een ware christen nodig heeft om verlustigd te worden?” Het antwoord is dat 

een beetje zonde al meer is dan we kunnen verdragen.  Het komen tot Christus 

bewerkt een bewustwording van zonde in het hart en het verstand waardoor een 

christen het gewicht van de zonde voelt op een manier die totaal ongekend is 

voor een ongelovige.  Dat is ook hetgeen we terugzien in Efeziërs 2:1: “Ook u 

heeft Hij met Hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en 

de zonden.” 

Aan het kruis is mijn oude natuur gestorven en in Christus heb ik een nieuwe 

natuur gekregen.  Deze nieuwe natuur in Christus zal ik pas volledig delen 

wanneer ik ook net als Christus een verheerlijkt lichaam zal krijgen (cf. 

Rom.8:23).  Zo zal voor ieder zichtbaar zijn dat ik een afstammeling van 

Christus ben geworden.   Maar ondanks dat het offer van Christus reeds is 

volbracht, is het nog niet voltooid. Momenteel leef ik nog in een vleselijk 

lichaam, zoals dat van mijn vroegere voorouder Adam.  Toch is mijn geest 

verlicht, zelfs vernieuwt door wedergeboorte (2Kor.4:16).  Mijn oude natuur is 

op zich gestorven aan het kruis, maar in mijn leven noem ik het eerder 

„dodelijk verwond‟.  De natuur sterft dagelijks meer en meer af en heeft geen 
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overlevingskansen meer.  Daarentegen wordt mijn geest iedere dag vernieuwt 

en wordt deze nieuwe natuur in mij stilaan volwassen.  De oude natuur 

probeert dit groeien af te remmen, dat is dan het „heiliginggebied‟.  Ik heb dus 

maar één natuur die leeft en verlangt naar het doen van het goede.  De zondige 

begeerten, daden en houdingen die toch nog in mij tot uiting komen horen niet 

meer bij mijn natuur en zijn dus niet meer dan „laatste stuiptrekkingen‟ van de 

stervende oude natuur, die op zich dood is en dus afgeschreven.  Dit verklaart 

ook waarom wij rekenschap zullen moeten afleggen voor Christus.  Wij hebben 

een nieuwe natuur gekregen van Hem en zijn dus in staat om de „stervende 

oude natuur‟ te bevechten.  Al het goede dat wij kunnen doen is dankzij die 

nieuwe natuur in Christus, dus alle eer aan Hem.  Maar alle slechte dingen die 

wij nog doen zijn slechts een overblijfsel van onze oude natuur, die ons niet 

meer eigen is.  Wij zijn het zelf die slecht doen en zijn daar volledig 

verantwoordelijk voor, maar het zijn geen handelingen meer die bij ons passen.  

Je kan het vergelijken met het aandoen van juwelen op een varken.  Het is het 

varken zelf die ze draagt, maar ze passen totaal niet bij de natuur van dat dier 

(cf.Spr.11:22).  De momenten dat we onszelf misleiden om slecht te doen zijn 

momenten waarbij we geen blijk geven van onze eigen nieuwe natuur en 

daardoor onze „vernieuwde krachten‟ onbenut laten.   

In Christus kan de mens dus nog steeds slecht-slecht of goed-slecht doen, maar 

groeit er ook een verlangen om goede dingen te doen, dus te handelen met een 

goed motief.  Een christen gaat daden gaan doen die slecht-goed en goed-goed 

zijn.  Eerlijk gezegd heb ik lang moeten nadenken of dit eerste wel werkelijk 

kan.  Kan iemand iets slecht doen met een goed motief?  Als ik hier volop “ja” 

zou antwoorden, zou ik mogelijk in conflict komen met iets wat ik eerder heb 

geschreven, namelijk dat God kijkt naar het hart, dus het motief en niet naar de 

daad op zich.  Hiermee zou ik een kaartje onderaan een kaartenhuis wegnemen 

dat er voor zou zorgen dat het hele kaartenhuis instort.  Want dan zou ik 

suggereren dat het niet uitmaakt wat je doet, zolang je bedoelingen erachter 

maar juist zijn.  Zo zou ik mogen stelen als dit was om anderen te helpen, 

begeren als ik hiermee mijn gezin meer wou geven, liegen als ik anderen niet 

wilde kwetsen met de waarheid en een beeld vereren als ik daarmee de ware 

God wou zichtbaar maken hier op aarde.  Dit zou absoluut fout zijn en tegen de 

leer van de Bijbel ingaan.  Al de voorgaande voorbeelden, of ze nu goed of 

slecht zijn, horen thuis onder de categorie “slecht-slecht” en “goed-slecht”, ze 

hebben sowieso een verkeerd motief.  Ook al zijn de bedoelingen erbij nog zo 

oprecht, ze missen het doelwit omdat ze God niet de eer geven die Hem 

toekomt. 

Toch kan een christen slecht-goed doen.  Het meest duidelijke voorbeeld 

hiervan vinden we terug in Romeinen 7: 14-26: 
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“Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleselijk,verkocht onder 

de zonde. Wat ik namelijk teweegbreng, doorzie ik niet,want niet wat ik wil, 

dat doe ik, maar wat ik haat, dat doe ik. En als ik dat doe wat ik niet wil, val 

ik de wet bij dat zij goed is. Nu ben ik het echter niet meer die dit 

teweegbreng, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is 

in mijn vlees, niets goeds woont. Immers, het willen is er bij mij wel, maar 

het goede teweegbrengen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik 

niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik. Als ik nu dat doe wat ik niet 

wil, breng ík dat niet meer teweeg, maar de zonde die in mij woont. Ik ontdek 

dus deze wet in mij: als ik het goede wil doen, is het kwade dicht bij mij. 

Want naar de innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God. Maar in 

mijn leden zie ik een andere wet, die tegen de wet van mijn verstand strijd 

voert en mij tot gevangene maakt van de wet van de zonde, die in mijn leden 

is. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik 

dank God, door Jezus Christus, onze Heere. Zo dien ik dan zelf wel met het 

verstand de wet van God, maar met het vlees de wet van de zonde.” 

In dit Bijbelgedeelte neemt Paulus ons mee naar zijn geloofservaring als 

apostel van Christus, als volwassen gelovige.  Sommigen durven te stellen dat 

het christenleven een leven is van overwinning en vreugde.  “Als God voor mij 

is, wie kan er dan tegen mij zijn” wordt dan gebruikt als uitgangspunt.  Van 

zonde is geen sprake meer, want die is overwonnen aan het kruis.  We 

worstelen niet meer met zonde, maar vieren van „s ochtends tot „s avonds feest 

in de Heer.  Hoe vroom en oprecht dit alles ook mag zijn, ze mist de kern van 

de zaak en brengt vele kinderen van de Heer in de war of uit balans.  Hoe komt 

het dat ik die vreugde niet altijd ervaar?  Of sterker zelfs, waarom zie ik mezelf 

meer en meer als een zondaar?  Ben ik dan geen christen?  Is er voor mij geen 

plaats aan die feesttafel?  Oh wat dank ik de Heer voor dit Bijbelgedeelte!  Een 

prachtige en levendige omschrijving van het normale christenleven. Enerzijds 

lezen we hier wat er zich in het diepst van Paulus‟ hart afspeelt: 

1. Dat hij een werkelijk verlangen heeft om te doen wat God wilt (vv.15, 

16, 18, 19, 20, 21); 

2. Dat hij zich naar de innerlijke mens verheugt in de wet van God (v.22); 

3. Dat hij een intense dankbaarheid heeft door Jezus Christus (v.25); 

4. Dat hij met zijn verstand een slaaf is van Gods wet (v.25). 

Maar anderzijds lezen we ook: 

1. Dat hij vleselijk is, verkocht onder de zonde (v.14); 

2. Dat hij niet de goede dingen doet die hij zou willen doen (vv.15-20); 

3. Dat in hem, dat is in zijn vlees, niets goeds woont (v.18); 

4. Dat zonde in hem leeft (vv.17,20); 

5. Dat het kwade dicht bij hem is (v.21); 



©2011 Bijbelgemeente Ebenezer. Alle rechten voorbehouden.  www.gold4life.org 

 
 

Slechte mensen doen goede dingen | Een goed verlangen 31 

 

6. Dat hij een gevangene is van de wet van de zonde, die in zijn leden is 

(v.23); 

7. Dat hij een ellendig mens is (v.24). 

We vergeleken eerder de relatie van de wet tot de mens met een huwelijk.  De 

wet was de veeleisende echtgenoot die geen greintje compassie kon tonen en 

enkel lasten op de schouders van de natuurlijke mens, zijn vrouw, kon 

leggen.  Aan het kruis stierf de oude natuur van alle gelovigen waardoor ze 

konden hertrouwen met Christus en daarbij de wet niet meer opgelegd kregen, 

maar ingelegd.  De wet werd een onderdeel van hun hart.  Wanneer nu de 

Heilige Geest de wet op onze harten schrijft, begint een stevige strijd in de 

gelovige die niet zal eindigen tot aan zijn dood of de opname van de 

Gemeente.  De nieuwe natuur, die voortdurend God wil eren, zal naar voren 

willen komen, maar de nog aanwezige restanten van de oude natuur willen zich 

hier voortdurend tegen verzetten.  Deze strijd of worsteling is een teken van 

geestelijk leven.  Voordat ik tot bekering was gekomen kostte het omdraaien 

van een bekladde pagina in mijn leven maar weinig moeite en ging de 

volgende nieuwe pagina niet lang mee.  Nu de Geest me de kracht geeft om te 

worstelen, kost het me veel meer moeite en brengt het meer strijd 

teweeg.  Twee spionnen zijn gevangen: degene die de martelingen tracht te 

weerstaan zal veel meer lijden dan de andere die al bij de eerste draai aan de 

schroef alles vertelt.  Zo zal iemand die de zonde tracht te weerstaan veel meer 

moeite krijgen dan iemand die bij de minste verleiding onmiddellijk toegeeft 

aan deze verleiding. 

“Ja maar… is het dan normaal dat christenen nog steeds 

zondigen?”  Ja!  Wanneer een kind begint te wandelen, verwondert men zich 

niet dat het af en toe nog valt, maar wel dat het begonnen is met de eerste 

stapjes te zetten.  De ouders zullen niet zeggen: “Oh kijk, ze is gevallen.  Kom 

kijken!”  Ze zeggen: “Kom gauw, ze wandelt!”  Het is geen wonder dat we 

zondigen, maar dat we ons storen aan die zonde en terug willen opstaan. 

Waar we eerder enkel goed en slecht konden doen met verkeerde motieven, 

groeit er nu een verlangen om dingen te doen met goede motieven.  De christen 

wilt God verheerlijken en doen wat goed is in de ogen van God.  Maar de 

zonde is nog niet volledig verdwenen en schuilt nog in “alle leden” van het 

lichaam.  Het verlangen is aanwezig, maar het uitwerken van dat verlangen 

wordt voortdurend uitgedaagd.   

Wanneer iemand echter een nieuwe natuur in Christus heeft gekregen vindt er 

zich een drastische verandering plaats in het diepste binnenste van deze 

persoon.  De wet is dan niet langer een tegenstander, maar een verlangen 

geworden dat door de Geest wordt bewerkt.  Zonde is nog steeds aanwezig in 

het hart van deze persoon omdat de vernieuwde geest nog steeds woont in een 
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„vleselijk lichaam‟, maar heeft nu een heel andere positie.  Waar eerst de zonde 

het verlangen was en de wet het struikelblok, is nu de wet het verlangen en de 

zonde het struikelblok.  De uitwerking hiervan wordt op een prachtige manier 

omschreven in Romeinen 7:14-25 en afgebeeld in de volgende diagram. 

 

Het christenleven wordt gekenmerkt door een worsteling tussen het verlangen 

om Gods wet te gehoorzamen en de inwonende zonde die zich verzet tegen dit 

verlangen.  Het verlangen om goed te doen, dus het motief, kan dan wel goed 

zijn, maar de daad die uiteindelijk verricht wordt is slecht of verkeerd.  Dit 

gedeelte wordt ook wel „heiliging‟ genoemd en is een onderdeel van het 

normale christenleven.  Wanneer iemand dit dagelijks ervaart mag hij of zij dit 

als een zegen ervaren want dit is een teken van nieuw leven.  Maar wanneer 

iemand dit echter mist in zijn leven en iedere dag feest kan vieren en enkel 

overwinning ervaart, is het hoogtijd om na te gaan of er wel sprake is van 

nieuw leven, van een wedergeboorte.  Is er een verlangen om Gods wet te 

gehoorzamen?  Is er een juist beeld van God en de mens dat berouw en inkeer 

bewerkt?  Ga hier niet te licht mee om en negeer deze vermaning dan niet want 

ze is van „levensbelang‟! 
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Voor alle kinderen van de Heer die deze worsteling kennen en soms zelfs met 

tranen in de ogen kijken naar de zonde in hun leven is de Heer enkel 

barmhartig en genadevol.  God is niet verwondert over het feit dat je 

zondigt.  Hij weet dat perfectie niet kan behaald worden in de staat waarin je 

nu bent.  In Zijn wijsheid heeft Hij er voor gekozen om je een tijd lang te laten 

worstelen met je nieuwe verlangens en de zonde in je zodat je Hem meer en 

meer zult gaan liefhebben. 

B. Goed-goed 

Mag ik dan nu concluderen dat niemand hier op aarde iets kan doen dat 

werkelijk goed-goed is?  Is er niets goeds dat kan worden gedaan met een 

goede beweegreden?  Kunnen wij God behagen in onze huidige toestand of 

blijft het bij een verlangen?  Toch wel, we kunnen God behagen, maar met 

beperkingen.  Zolang de zonde nog een actieve rol heeft in het hart van een 

persoon, zullen zijn daden en motieven voortdurend aangevallen worden door 

de zonde (cf.Spr.4:23).  Dat was ook de conclusie van Paulus wanneer hij 

schrijft: “als ik het goede wil doen, is het kwade dicht bij mij.”  Paulus 

beaamde dat zijn diepe verlangen, zijn streven, was om goed-goed te 

doen.  Dat was zijn uitgangspunt bij het ondernemen van iets, het goede 

doen.  Maar hij bemerkte dat het kwade “dicht bij” hem was.  Hij schreef niet 

dat het kwade hem voortdurend overheerste en inpalmde, maar dat het op de 

loer lag om hem op een bepaald moment aan te vallen, te misleiden of te 

verleiden.  Het kwade, de zonde, is steeds “dicht bij.”  Daarom ook dat hij 

schreef in zijn andere brief aan de gemeente te Korinthe: 

“Hij nu Die ons hiervoor heeft toegerust, is God, Die ons ook het onderpand 

van de Geest gegeven heeft. Wij hebben dus altijd goede moed en weten dat 

wij, zolang wij in het lichaam inwonen, uitwonend zijn van de Heere, want 

wij wandelen door geloof, niet door aanschouwing. Maar wij hebben goede 

moed en wij hebben er meer behagen in om uit het lichaam uit te wonen en 

bij de Heere in te wonen. Daarom stellen wij er ook een eer in, hetzij 

inwonend, hetzij uitwonend, om Hem welbehaaglijk te zijn. Want wij moeten 

allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder 

vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, 

hetzij goed, hetzij kwaad” (2Kor.5:5-10). 

In bovenstaand gedeelte verwees Paulus naar die dag dat iedere gelovige een 

verheerlijkt lichaam zal krijgen, een lichaam dat volledig aansluit met de 

vernieuwde geest die we reeds hebben ontvangen bij de wedergeboorte.  De 

dag dat alle christenen niet enkel vanuit geloof in de Heer zullen wonen, maar 

ook in aanschouwen.  De dag waarin slecht-slecht, goed-slecht en slecht-goed 

verleden tijd zijn en goed-goed het enige zal zijn dat rest. Waar de nieuwe 

natuur eerst werd belemmerd door het zondig vleselijk lichaam, krijgt deze op 
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die dag een verheerlijkt lichaam zoals weergeven in volgende diagram.  Deze 

combinatie maakt dat we dan voortdurend ons verlangen om Gods wil te doen 

zullen volbrengen. 

 

Wat een hoop, wat een toekomst die daar voor ieder christen is 

weggelegd.  Voor al die kostbare kinderen van Hem die dagelijks gebukt gaan 

door de zondelast die nog zo zwaar is.  Ja, mijn zonden zijn vergeven, dat weet 

ik uit geloof, maar uit aanschouwen zie ik mezelf meer en meer strijden met de 

restanten van mijn oude natuur. 

Toch hebben we “altijd goede moed” want de strijd is niet hopeloos.  Ook al is 

de zonde “dicht bij”, we hebben alles in huis om ze te bevechten.  Daarvoor 

heeft Hij ons Zijn Geest gegeven zodat we toegerust zouden zijn om “Hem 

welbehaaglijk” te zijn.  Dus om goed-goed te doen hier op aarde. 

1. Wat is goed? 

“Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt; 

als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt; 
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zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus” 

(1Pet.4:11).   

Het verheerlijken van God is de zilveren draad die verweven moet zijn 

met al onze daden.  “Of u dus eet of drinkt of iets anders doet, doe alles 

tot eer van God” (1Kor.10:31). Het hoofddoel van de mens is het 

verheerlijken van God, dat is de reden waarvoor de mens geschapen 

is.  Wil iemand dus goed-goed doen, moeten zijn daden en motieven 

overeen komen met het doel waarvoor hij geschapen is. “Verheerlijk 

daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn” 

(1Kor.6:20).  

2. Kan ik goed doen? 

“En God is bij machte elke vorm van genade overvloedig te maken in 

u, zodat u, wanneer u in alles altijd al het nodige bezit, overvloedig 

kunt zijn in elk goed werk” (2Kor.9:8). 

Ja, een christen wil niet enkel God verheerlijken, maar heeft daartoe 

door de genade van de Heer ook de mogelijkheid toe gekregen.  Een 

christen heeft alles „in huis‟ om de Heer te behagen en goed werk te 

doen voor Hem.  Hij heeft daar niets extra meer voor nodig.  Het enige 

wat nog in de weg zit zijn de afstervende restanten van de oude 

natuur.  Eenmaal deze volledig zijn weggenomen, is de christen 

vertrokken om God maximaal te verheerlijken tot in de eeuwigheid 

(cf.Rom.8:23).  Maar zover zijn we nog niet, daarom dat goed-goed 

doen vraagt om inspanningen, het kost moeite.  Niet voor niets dat 

Paulus ons herhaaldelijk vermaant met de woorden: “En laten wij niet 

moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten, als wij 

het niet opgeven” (Gal.6:9) en “broeders, word niet moe goed te doen” 

(2Thess.3:13). 

3. Hoe kan ik goed doen? 

“Heel de Schrift is door God ingegeven … opdat de mens die God 

toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust” 

(2Tim.3:17). 

Velen denken dat het verheerlijken van God gebeurt door het doen van 

opvallend vrome activiteiten.  Hoewel deze God ook kunnen 

verheerlijken wordt God het meest verheerlijkt in ons dagdagelijks 

leven.  In onze omgang met Hem, de anderen en onszelf.  Hij heeft ons 

de Bijbel gegeven opdat we “tot elk goed werk volkomen toegerust” 

zijn.  Door te leven naar Zijn Woord doen we goed-goed en 

verheerlijken we Hem.  De Bijbel is het middel waarmee de Heilige 
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Geest onze geest aanwakkert en doet groeien naar het beeld van Zijn 

Zoon. 

Dat maakt ook dat het belangrijk is om te groeien in de kennis van Zijn 

Woord.  Kinderen van de Heer horen Zijn Woord te onderzoeken en 

hun levenswandel hieraan te toetsen zodat ze volwassen mogen worden 

in hun geloof.  Want “voor de volwassenen is er het vaste voedsel, voor 

hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben om te 

kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad” (Heb.5:14).  Hoe meer je 

kwaad kan onderscheiden van goed, hoe meer je goed-goed kan doen en 

dus hoe meer je God kan verheerlijken.  Let daarbij wel op de ernstige 

vermaning die Jakobus geeft aan zij die hun kennis hebben vergroot, 

maar hun wandel niet overeenkomstig laten zijn: ”Wie dan weet goed te 

doen, en het niet doet, voor hem is het zonde” (Jak.4:17). 

Daden die goed zijn met een goed motief zijn dus niet meer of niet 

minder dan de eenvoudige dingen die op ieders pad komen en waarbij 

je kiest om gehoorzaam te zijn aan hetgeen de Bijbel leert.  Dit kan 

gaan tot het poetsen van de toilet in dankbaarheid voor de Heer tot het 

verkondigen van Zijn Woord onder de mensen in gehoorzaamheid aan 

Zijn Woord. 
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VII. Besluit 

Alle handelingen van de mens onderverdelen in louter goed of slecht zorgt vaak voor 

verwarring en eindeloze discussies.  Daarom is het dus beter om goed en slecht op zich 

nog eens te verdelen waardoor we een ietwat verfijnder beeld krijgen over de 

handelingen van de mens.  Samengevat kunnen er dus vier manieren van handelen 

zijn: 

 Slechte dingen doen met slechte motieven 

–  Jacob. 4:1-4 / 2 Sam. 11 

 Goede dingen doen met slechte motieven 

–  Spr.21:2; 16:2,25 / Lev.10:1-2 

 Slechte dingen doen met goede motieven 

–  Rom.7:14-26 / Psalm 119 

 Goede dingen doen met goede motieven 

–  1Kor.10:31 / 2Kor.5:5-10 

Door zijn zondige natuur geraakt een mens zonder Christus niet verder dan de eerste 

twee opsommingen en doet hij dus voortdurend „slecht‟ in de ogen van de 

Heer.  Dankzij zijn nieuwe natuur in Christus kan de christen ook goede motieven 

hebben en uiteindelijk ook handelingen doen die „goed‟ zijn in de ogen van de Heer.  

Hoewel dit niet zonder horten en stoten gaat door de nog aanwezige, maar afstervende, 

oude natuur.  Het diepe verlangen van de christen streeft naar het doen van het goede, 

maar in zijn „vlees‟ ziet hij enkel zonde.  Dit kenmerkt het christenleven hier op aarde, 

een voortdurende strijd tegen de restanten van de oude natuur.  Hierdoor zal de ware 

christen meer en meer gaan inzien in hoeverre zijn oude natuur verdorven was, dus 

hoe slecht hij was, en des te meer gaan verlangen naar het doen van het goede.  Slechte 

mensen, die hun zondige staat zonder Christus beseffen, gaan goede dingen doen 

dankzij hun nieuwe staat in Christus.  Hoewel dit in dit leven niet altijd even duidelijk 

naar voren zal komen  mogen we er op vertrouwen… 

“…dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus 

Christus” (Fil.1:6). 

Soli Deo Gloria 
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