
Ger de Koning 

Christus kon niet zondigen! 
  

  

1 Petr. 2:22; 2 Kor. 5:21; 1 Joh. 3:5; e.a.p. 
 

 

Onlangs werd ik weer eens geconfronteerd met de leer dat de Heer Jezus kon 
zondigen. Dat was tijdens het geven van bijbelstudies aan jongeren met diverse 
kerkelijke achtergronden. Meerderen van hen dachten dat de Heer Jezus had 
kunnen zondigen, maar dat niet heeft gedaan. Hun (oude en bekende) argument 
was, dat als Hij niet had kunnen zondigen, de verzoekingen in de woestijn geen 
echte verzoekingen voor Hem zouden zijn geweest. Maar dat is een drogreden. 
Dat zien we als we luisteren naar enkele duidelijke bewijzen uit de Schrift: 

Christus is in Maria verwekt door God de Heilige Geest (zie Luc. 1:35). Daardoor is 
God Zijn Vader. Hij had geen zondige vader, zoals ieder mens die geboren wordt. 
Daardoor had Hij de erfzonde niet. 

De Schrift getuigt dat Hij inderdaad de zonde niet heeft gedaan (1 Petr. 2:22), 
maar ook dat Hij de zonde niet heeft gekend (2 Kor. 5:21), en dat in Hem geen 
zonde is (1 Joh. 3:5). 

Dit laatste getuigenis, dat in Hem geen zonde is, wordt onderstreept door wat de 
Heer Jezus in Johannes 14:30 zegt: “De overste van de wereld komt en heeft in Mij 
helemaal niets.” Daarmee zegt Hij dat er in Hem geen enkel aanknopingspunt 
voor de duivel was (en is) om Hem tot zonde te brengen. 

Er werd tijdens een gesprek opgemerkt dat Adam toch ook zondigde, terwijl hij 
nog geen zondige natuur had. Ook dat is een drogreden. Er is een onmetelijk 
verschil tussen de oorsprong van de eerste Adam en de laatste Adam. De eerste 
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mens is uit de aarde, stoffelijk, de tweede Mens is uit de hemel (1 Kor. 15:47). 
Daardoor kon Adam zondigen en de Heer Jezus niet. 

Een andere opmerking die werd gemaakt, was dat Christus uit de Godheid trad 
toen Hij Mens werd. Deze veronderstelling gaat tegen de Schrift in. Toen Christus 
op aarde was, woonde de hele volheid van de Godheid in Hem (Kol. 1:19). Toen 
Hij Mens werd, was en bleef Hij God. Hij is God geopenbaard in het vlees (1 Tim. 
3:16; Joh. 1:14). Hij is één Persoon, waarachtig God en – sinds Hij Mens werd – 
waarachtig Mens. En dat is Hij nu nog steeds en zal Hij eeuwig zijn (Kol. 2:9). Die 
Persoon kan niet zondigen. Nog een tekst die hierbij hoort, is dat Christus in alle 
dingen verzocht is als wij, “met uitzondering van de zonde” (Hebr. 4:15). De 
vertaling ‘zonder te zondigen’ is een verkeerde, misleidende vertaling.  

Er bestaan tussen gelovigen verschillen van inzicht over meerdere onderwerpen 
in de Bijbel, bijvoorbeeld over de doop of over de toekomst. Als we over dit soort 
verschillen spreken, kunnen we naar elkaar luisteren en elkaar accepteren 
ondanks de verschillen. In het gesprek over het wel of niet kunnen zondigen van 
Christus werd geopperd dat dit toch ook hier het geval zou moeten zijn. Er zijn 
immers, zo werd gezegd, bijbelgetrouwe leraren die leren dat de Heer Jezus wel 
kon zondigen, hoewel Hij dat niet heeft gedaan.  

Maar voor deze leer mag geen respect zijn, hoe befaamd een bijbelleraar ook zou 
zijn. Over Wie de Zoon van God is, mag geen verschil van mening zijn. Te 
veronderstellen dat Christus kon zondigen, is een lastering van Zijn Persoon. Dat 
zijn velen zich niet bewust, maar dat verandert niets aan de zaak zelf. Wie de 
bovenstaande teksten rustig overweegt, zal ermee instemmen dat Christus niet 
kon zondigen. Dat is gelukkig tijdens de bijbelstudies ook gebeurd. 

We hopen dat deze aflevering van Rechtstreeks zal bijdragen aan de glorie van 
Christus. Het is aan u dit aan de hand van de Bijbel te toetsen. 
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