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INLEIDING over ‘verzoening’ 

Het grote verschil tussen het Evangelie en de (wereld)religies ligt in de verzoening, de bedekking van onze zonden, van 

onze schuld, door wat de Here Jezus voor ons heeft gedaan. De Here God heeft ons met Zich willen 

verzoenen.(2Kor.5:19-21) 

 

In de andere religies moeten goden „omgekocht‟ worden of betaald voor alle fouten. Alleen zo is er nog iets goed te 

maken. De Bijbel veroordeelt deze monsterachtige verdraaiing van de waarheid. In het Evangelie wordt verteld dat 

Jezus Christus, de Zoon van God, is gekomen om te sterven voor onze zonden.(1Kor.15:3) Hij stierf om ons te 

verlossen.(2Kor.1:10) Zijn bloed, Zijn leven, is de betaalde losprijs.(Mark.10:45) 

Verzoening betekent zoiets als: de relatie met God is weer goed, de hindernissen hiervoor zijn bedekt en overwonnen. 

Het gaat erom dat de schuld is weggedaan en Gods toorn over de zonde weg is. God is niet ver weg, maar zo dichtbij 

als een zoen. 

 

Verzoening in de Bijbel 

In het Oude Testament zien we het ritueel van het zondoffer (Lev.4:1-5:13, om foute handelingen uit de wereld te 

helpen) en het schuldoffer (Lev.5:14-6:7, om het verleden schoon te wassen) en ook de Grote Verzoendag. (Lev.16:1-

34, om de relatie tussen God en Zijn volk weer goed te maken). Ook horen we over Mozes, die Aäron de opdracht geeft 

om „verzoening te doen‟  voor de fouten van het opstandige volk.(Num.16:41-50) 

 

In het Nieuwe Testament is de verzoening (ook) een zeer belangrijk gegeven: 

 Rom.3:21-26, de rechtvaardiging van de zondaren, door Jezus Christus. “Hem heeft God voorgesteld als een 

zoenmiddel door het geloof”. 

 Heb.2:17: De Here Jezus is ons in alle dingen (behalve de zonde)  gelijk geworden om een barmhartig en 

getrouw Hogepriester te worden bij God, om de zonden van het volk te verzoenen. De menswording van onze 

Heiland was gericht op onze verzoening. 

 1Joh.2:1 Het hemelse werk van de Here is gericht op onze verzoening: “Wij hebben een Voorspraak bij de 

Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige en Hij is een verzoening voor onze zonden”. 

 1Joh.4:8-20 vertelt dat Gods liefde tot uiting komt in onze verzoening. 

 

De liefde van God, de menswording van de Here Jezus, de aan ons, door de Heilige Geest, geleerde betekenis van het 

kruis, Christus voorspraak in de hemel, en de weg van verlossing kunnen alleen maar vanuit de verzoening verstaan 

worden. Elke verklaring waarin de gedachte van  de verzoening ontbreekt, is onvolledig en zelfs 

misleidend.(Gal.1:8)Het bloed van Christus heeft ons gerechtvaardigd (weer in de rechte verhouding tot God gezet, we 

mogen weer bij Zijn volk horen!). Door Hem worden we behouden van Gods toorn.(Rom.5:9,10) 

 

Soms wordt verzoening voorgesteld als het vrede stichten na een oorlog (Rom.5:10-;2Kor.5:18-21;Kol.1:20-), of als 

een verlossing (het betalen van de losprijs) uit gevaar of een gevangenis.(Rom.3:24;Gal.3:13;4:5;1Pet.1:18; Openb.5:9) 

Het is een offer (Ef.5:2;Heb.9-10:18), een zelfopoffering (Gal.1:4;2:20;1Tim.2:6), een wegdragen van de zonde. 

(Joh.1:29;1Pet.2:24;Heb.9:14;Openb.1:5) Steeds weer gaat het om het wegdoen van de zonde en een volkomen herstel 

van de relatie tussen God en mens. 

 

Gods toorn 

De toorn van God is net zo Persoonlijk als Zijn liefde.(Luk.21:22-24;Rom.1:18;2:5;5:9;12:19;13:4; 

1Thes.1:10;2:16;5:9;Openb.6:16-;16:19) Dit onderwerp is niet makkelijk, want wij denken vaak veel te menselijk van 

God en denken bij Zijn toorn aan iemand, die Zijn zelfbeheersing verliest (zoals wij), of die in zijn toorn zelfs wreed 

zou worden. Maar dit is absoluut niet zo. Gods morele volmaaktheid blijkt juist uit het feit dat Hij in actie komt tegen 

het kwaad. Hij gedoogt het niet en Hij ziet het niet door de vingers, maar Hij heeft toorn over de dingen die ons bij 

Hem vandaan trekken. 

 

God is de rechtvaarige Rechter, Die gerechtigheid uitoefent. Hij vergeldt ons naar wat wij hebben gedaan (Rom.2:5-8), 

zodat onze verantwoordelijkheid van zeer groot belang is in de Bijbel.Tegelijk mogen we in de Bijbel horen over Hem, 

Die ons wil beschermen tegen het oordeel.  De mens kiest voor het oordeel als men tegen Christus is.(Joh.3:18) 

Er is een hel. (dit woord (GEHENNA) staat slechts 11 keer in de Bijbel,Mark.9:47) Dit is een verschrikkelijke 

werkelijkheid, die mensen zelf hebben gekozen en niet hebben willen weten van een verandering van deze keuze. 

(Joh.12:48)Als wij werkelijk God kennen en door Hem gekend worden, is het van groot belang om Hem te vragen of Hij 

ons wil leren rekening te houden met de ernstige werkelijkheid van Zijn toorn. 



Gods oplossing 

God wil de zonde niet(Rom.1:18;2:5;5:9;13:4), zoals een vader zeker niet wil dat een kind zich vergiftigt. Het is 

mogelijk dat de Here de zondige wereld aan zichzelf overgeeft (om te laten zien waar ons zelfgekozen gedrag op 

uitloopt, Rom.1:19-31) De hele wereld draagt schuld en verdient straf.(Rom.3:9-19)Duidelijk is dat de Here Zelf de 

oplossing heeft gegeven voor onze fouten en opgebouwde schuld: Hij kwam Zelf om ons te verlossen.(1Thes.1:10) De 

Here Jezus wilde in onze plaats de doodstraf krijgen en is op een verschrikkelijke manier geëxecuteerd aan het kruis. 

(waarschijnlijk de ergste doodstraf die er bestaat) Hij is voor ons de verzoening (Rom.3:24) en de Voorspraak bij de 

Vader.(1Joh.2:2) Uit de komst en de dood van Zijn Zoon blijkt wel hoeveel de Here van ons houdt, ondanks alle fouten 

en opgebouwde schuld. 

 

Waarom moest er bloed vloeien? 

Enerzijds verwijst het bloed van Christus naar de gewelddadige manier, waarop de schuld in het Oude Testament moest 

worden verzoend. De familieleider (vaak de vader) legde zijn hand op de kop van een offerdier en zo werd dit dier met 

hem geïdentificeerd.(Lev.4:4,24,29,33) Als dit dier vervolgens gedood werd in plaats van de zondaar en het bloed van 

het dier op het altaar in het heiligdom werd gesprenkeld, dan was dit het teken dat de ontzondiging had plaatsgevonden, 

de toorn van God was afgewend en de gemeenschap (het deel hebben aan Gods genade) hersteld. (Lev.4:6-,17-,25,30) 

Er moest bloed (weliswaar van dieren)  vloeien. In Lev.17:11 staat” “want de ziel van het vlees is in het bloed en Ik heb 

het u op het altaar gegeven om verzoening over uw zielen te doen, want het bloed bewerkt verzoening.” Eigenlijk zou 

dus ons bloed moeten vloeien, maar God geeft de mogelijkheid dat een dier in onze plaats gaat sterven, om de schuld te 

bedekken. Dit komt helemaal tot uiting als het gaat om het bloed van Christus. Eigenlijk kon het dierenbloed helemaal 

geen betaling zijn en dus werd alle schuld verder opgebouwd, totdat Christus kwam, om werkelijk de ernst ervan te 

laten zien, maar ook de hoogte van Zijn prijs liet zien: Zijn leven.(Mark.10:45;Rom.4:25) 

 

Anderzijds wijst het bloed van Christus dus ook door naar de enorme omvang van Zijn liefde, Zijn trouw en zorg voor 

ons. Hij wilde voor ons niets achter houden. Hij heeft alles gegeven. Hij heeft Zijn hele rijkdom, zelfs Zijn leven voor 

ons overgehad.(Rom.8:32;2Kor.8:9) Alle zonden zijn betaald door Hem, alle straffen zijn door Hem gedragen. Hij 

maakt ons vrij. Wie in Hem gelooft is al vrij!(Joh.5:24) 

 

De kracht van de verzoening 

Kijk eens naar de enorme kracht van de Here, waarmee Hij zoveel dingen kon doen om Zichzelf te openbaren. Hij wist 

van Zijn Messiaanse roeping en Hij wist wat er met Hem zou gaan gebeuren. Hij was bang voor het komende oordeel, 

want niemand anders dan Hij wist hoe zwaar het gewicht van de totale schuld was geworden. Hij heeft de last van ons 

allen op Zich genomen en Hij heeft Zich vereenzelvigd met de overtreders.(Jes.53:1-12) 

 

Wat gebeurt er met hen die Hem afwijzen? 

Aan het kruis verliest Jezus al Zijn bezittingen, Zijn waardigheid, Zijn leven, Zijn gemeenschap met de Vader. Dit staat 

ook allen te wachten die de Here afwijzen. Wij schatten onze gezondheid pas op waarde als wij deze dreigen te 

verliezen. Golgotha maakt duidelijk dat het oordeel niets overlaat van alles wat we dachten te bezitten. 

 

Moge het zo zijn dat ieder van ons op de laatste dag zal blijken in Christus te zijn, met zijn of haar zonde bedekt door 

het bloed van Jezus, onze Heiland en Verlosser. 

 

De vrede van de verzoening 

Vrede is niet hetzelfde als een innerlijke rust of een geluksgevoel. God legt Zijn kinderen niet in de watten. Het gaat 

vooral om vergeving en aanvaarding. Hij sluit met ons een eeuwig vaststaand verbond en neemt ons op in Zijn gezin. 

Het gaat dus vooral om vrede met God. Wij zijn van vijand in vriend veranderd. We mogen als een kind van Hem 

worden aangenomen en Hem leren kennen als onze God en Vader. We gaan Jezus Christus meer op waarde schatten, 

want Hij heeft vrede gemaakt en Hij is onze Vrede.(Kol.1:20) Hij geeft ons Zijn vrede.(Joh.14:27) 

 

Verzoening is ‘Atonement’ en een ‘zoen’ 

Atonement is het engelse woord voor verzoening. Als je het anders opschrijft zie je wat de betekenis is: at one ment 

(oftewel op één gedachte komen). Je kunt weer communiceren. De weg is open naar de Vader en naar elkaar. Zo wordt 

er wel eens een onderscheid gemaakt met „vergeving‟. Vergeving zou van één kant kunnen komen (vergeving kun je 

schenken aan iemand) maar  verzoening heeft met een wederzijdse schenking te maken: het gaat om de 

wederkerigheid. Verzoening heeft, dus meer dan vergeving,  vooral met de communicatie te maken. Door verzoening is 

de brug weer hersteld en kan er weer gecommuniceerd worden. 

 

Bij verzoening hoort ook een „zoenmiddel‟ (Rom.3:25). Het gaat hier om een ‟bedekking‟, een „zoenoffer‟, zoals de ark 

een verzoendeksel had, waar op Grote Verzoendag bloed op gesprenkeld werd. 


