
Het zesde wonder van het kruis: 

HET WONDER 

VAN VERZOENING 



Verzoenen 

Genadig zijn door iemands zonden uit te 
delgen door een zoenoffer waardoor 
iemands vijandige houding verandert in 
vriendschap 



Verzoening 

• Genade 

• Zonden  

• Uitdelgen 

• Zoenoffer 



Verzoening - genade 

• Onverdiende gunst, goedheid of geschenk 

• (blijk van) goedgunstigheid 

• Gunstige gezindheid 



Verzoening – genade – Rm 3:23 

Want allen hebben 
gezondigd en derven de 
heerlijkheid Gods, en 
worden om niet 
gerechtvaardigd uit 
zijn genade, door de 
verlossing 
in Christus Jezus.  

Want alle mensen doen 
verkeerde dingen. 
Daardoor leeft niemand 
dicht bij God. Maar God 
wil de mensen redden, 
zomaar, voor niets. 
Hij vergeeft de  zonden 
van iedereen die gelooft 
in Jezus in Christus. 
Zo goed wil God voor ons 
zijn. 
 



Verzoening 

Gunst van God, die iemands zonden uitdelgt 
door het accepteren van een zoenoffer 
waardoor Gods vijandige houding verandert in 
een vriendschappelijke. 



Verzoening - zonde 

Zonde:  doel missen vanuit Gods perspectief 

  - ongehoorzaamheid 

  - ongeloof 

  - rebellie / haat / wetteloosheid 



Verzoening - zonde 

Zonde is iedere daad waardoor je Gods doel 
voor jouw leven mist. 



Verzoening - uitdelgen 

Uitdelgen: wegvagen, vernietigen 



Verzoening - uitdelgen 

Genesis 6:13-14 God zei tegen Noach: ‘Ik heb 
besloten een einde te maken aan het leven op 
aarde. Het is de schuld van de mensen dat de aarde 
vol geweld is. Ik ga hen met de aarde vernietigen. 
Maak daarom een boot van cipressenhout met 
verschillende vakken erin. Van binnen en van buiten 
moet je hem dichtsmeren met teer.  



Verzoening - zoenoffer 

1 Jh 2 Mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen, 
opdat u niet zondigt. En als iemand zondigt, wij 
hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus 
Christus, de Rechtvaardige. En Hij is het zoenoffer 
voor onze zonden; en niet voor onze zonden 
alleen, maar ook voor de hele wereld. (Telos) 

 

NBG - Hij is een verzoening voor onze zonden 



Verzoening – zoenoffer  

1 Jh 4:10 Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad 
hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon 
heeft gezonden als zoenoffer voor onze zonden. 
(Telos) 

 

NBG – als verzoening voor onze zonden 



Verzoening  

Hb 2:17 En daarom moest hij een mens worden, 
precies zoals wij. Want alleen zo kon 
hij hogepriester worden bij God in de hemel. Nu is 
hij onze hogepriester, op wie we kunnen 
vertrouwen en die medelijden met ons heeft. Hij 
zorgt ervoor dat God onze zonden vergeeft. 
 
 
“om de zonden van het volk te verzoenen” 



Verzoening en Vergeving 

Verzoening altijd na vergeving 

Vergeving aanbieden 

Vergeving ontvangen 



Verzoening  

Het is weer goed tussen God en ons !!! 
Iedereen die bij Christus hoort, hoort bij het nieuwe leven. De 
oude tijd is voorbij, de nieuwe tijd is gekomen. Daar heeft God 
voor gezorgd. God heeft ervoor gezorgd dat het weer goed is 
tussen hem en ons, dankzij Christus. En hij heeft mij de opdracht 
gegeven om dat goede nieuws aan iedereen te vertellen. God 
heeft ervoor gezorgd dat het goed kan komen tussen hem en heel 
de wereld. Want iedereen die bij Christus hoort, krijgt vergeving 
van zijn zonden. God wil dat wij dat goede nieuws doorgeven. Ik 
ben de boodschapper van Christus. Via mij spreekt God tegen 
jullie. En namens Christus vraag ik jullie dringend: Neem de vrede 
die God ons aanbiedt, dankbaar aan. Jezus Christus was 
zonder zonde. Maar God liet hem de straf voor onze zonden 
dragen. Dat deed God voor ons. En nu ziet hij ons als goede 
mensen, omdat we bij Christus horen. 



Het zesde wonder van het kruis: 

HET WONDER 

VAN VERZOENING 


