
E
v
a
n
g
e
lie

Volgens de evangelist Johannes is de mens geestelijk dood.1 
Met ‘geestelijk dood’ bedoelt hij dat de mens afgescheiden 
is van God, dat hij geen contact meer met Hem heeft. Het is 
een beetje te vergelijken met een ‘echtscheiding’, de dood 
van een huwelijk. ‘Dood’ betekent in deze context dus niet 
‘ophouden te bestaan’, maar ‘gescheiden zijn van’.

MensMens
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Jezus is de brug 
naar de Vader



Je bent geestelijk dood

 Wegwijzer 17

De meeste 
mensen 

denken dat ze 
toch nog zo 

zondig niet zijn.  
Maar kijken we 

even naar de 
spiegel ?

Gaan we even een kijkje 
nemen in die spiegel?

Deuteronomium 5:11
‘Gods naam  

niet ijdel gebruiken?’

Je mag Gods naam niet 
nutteloos of op een verkeerde 
manier gebruiken. Het beste 
voorbeeld is natuurlijk het 
vloeken. Heb je ooit op je 
vingers geklopt? Had je dan 
geen moeite een vloek te 
bedwingen? 

Deuteronomium 5:17
‘Gij zult niet doodslaan’

‘Haten in je hart’ is voor 
God hetzelfde als moord. ’Jij 

dwaas!’ was in die tijd het 
afschuwelijkste dat je iemand 
kon toeroepen. Als je iemand 
haat, dan ben je in Gods ogen 
een moordenaar.
Heb je nog nooit een conflict 
met iemand gehad en gedacht: 
‘Val toch dood, mens’? Of 
... als je ogen kogels geweest 
waren, zouden er dan geen 
mensen gesneuveld zijn?

Deuteronomium 5:18
‘Gij zult niet echtbreken’

In Matteüs 5:27,28 toont Jezus 
aan dat Hij naar het innerlijke 
ziet, terwijl de mens naar het 
uiterlijke ziet. Nochtans is het 
de binnenkant die telt voor 
God.

De profeet Jesaja vertelde 700 jaar voor Christus al dat onze 
zonden de oorzaak zijn van die geestelijke scheiding.2 
De hedendaagse mens lacht om de zonde: hij vindt het 
begrip een beetje naïef of toch in ieder geval een verouderd 
begrip. Hij spreekt liever van tekortkomingen of fouten, 
maar zeker niet van zonde.

De meeste mensen denken dat ze nog zo zondig niet zijn. 
Daarbij is de mens wel zo geraffineerd, dat hij zich gaat 
vergelijken met iemand die zich slechter gedraagt dan 
hijzelf. Maar God wil niet dat we ons met elkaar vergelijken. 
Zijn maatstaf is Zijn wet, met onder andere de 10 geboden. 
We moeten ons met deze wet vergelijken. Gods wet is als 
een spiegel die ons innerlijke toont.
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Welke gehuwde man of vrouw 
heeft nog nooit in gedachten 
een avontuurtje beleefd? Zeker, 
er is geen overspel gepleegd, 
maar innerlijk… Voor God is 
deze innerlijke echtbreuk even 
zondig en evengoed echtbreuk.

Deuteronomium 5:19
‘Niet stelen’

Geld, zaken op het werk: alles 
wat niet te warm of te zwaar is.
Je denkt waarschijnlijk: ik ben 

toch geen dief. Maar… nam 
je nooit iets mee naar huis 
van op het werk? Stal je nooit 
tijd van je baas door bijv. je 
persoonlijke mails te bekijken? 
Betaal je al je belastingen of 
laat je vaak iets ‘in het zwart’ 
doen? Dit hoort allemaal bij 
‘diefstal’.

Deuteronomium 5:20
‘Geen vals getuigenis geven’

Hierbij hoort ook ‘niet liegen’. 

Heb je nog nooit gelogen? 
Wie beweert nooit gelogen te 
hebben, doet het nu.

Deuteronomium 5:21
‘Niet begeren’

Wat begeert ons hart allemaal 
niet? De reclamemensen 
weten dat zo goed dat ze er 
voortdurend op inspelen: ‘Heb 
je al een grote T.V., een mooie 
auto,…?’

De mens wordt tegenwoordig 
niet beoordeeld naar wat hij 
is, maar naar wat hij heeft.

Volgens Jezus Christus zijn de 
twee grootste geboden: ‘God bo-
ven alles liefhebbenen je naaste 
als jezelf.’ 3

Wat is de grootste zonde? Is het 
niet logisch dat de grootste zonde 
deze is tegen het grootste gebod? 
Wat is het grootste gebod? ‘God 
liefhebben boven alles’, Hem in 
alles de eerste plaats geven. Doen 
we dit? Absoluut niet, iedere dag 
falen we en overtreden we dit 
gebod.

Daarbij doen we ook nog iedere 
dag van ons leven de tweede 
grootste zonde. Wie heeft ‘zijn 
naaste lief als zichzelf’? We heb-
ben al zoveel moeite om onze 
partner lief te hebben als onszelf, 
laat staan onze naaste.

Als we alleen al de som zouden 
maken van deze 2 zonden, dan 

tellen we er meer dan 700 na een 
jaar. Na 20 jaar zijn dat 14.000 
zonden en na 50 jaar 35.000.
Als we eerlijk de 10 geboden 
onder ogen zien (zoals God die 
ziet), dan is er geen gebod dat we 
niet overtreden. En dan zegt de 
mens: ‘Ik ben toch zo slecht niet’.

Wat zijn de gevolgen van 
de geestelijke dood?

Paulus windt er geen doekjes om 
4: de mens denkt dat hij het beter 
weet dan God. De mens ziet God 
niet, begrijpt God niet, voelt God 
niet, ervaart God niet,… Dus 
besluit hij: ‘God bestaat niet’.

Zo zou een blinde met evenveel 
recht kunnen beweren dat een 
zonsondergang niet bestaat. Hij 
ziet er geen, ervaart er geen, is 
zich van een zonsondergang niet 
bewust, … dus hij bestaat niet.

Veel moderne mensen beweren 
hetzelfde van God, maar daar-

door bewijzen ze precies datgene 
wat God beweert: de mens is 
geestelijk dood.

Het probleem is niet of God al 
dan niet bestaat, maar dat je 
geestelijk dood bent: je bent van 
Hem gescheiden.

Kan je bij God komen 
door je eigen  
inspanning?

Nee, je slaagt er niet in de kloof 
te overbruggen om bij God te 
geraken. Je kan dan wel zeggen 
dat je verder springt dan de ander, 
maar de vraag is niet of je verder 
springt, maar of je de overkant 
bereikt. En dat is nu precies ons 
probleem: je komt steeds tekort 
en stapelt verder een schuld op 
ten aanzien van God.  
Te gemakkelijk maken we ons 
ervan af door te beweren dat God 
onze zonde wel door de vingers 
zal zien. Hij is nu eenmaal liefde. 
Maar God is ook rechtvaardig 
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1  Johannes 5:24
2  Jesaja 59:1-2
3  Matteüs 22:34-40

4  Efeziërs 4:17-19
5  Johannes 14:6

“Een vrouw had de Heer Jezus leren kennen. Dit had haar zo’n 
innerlijke vrede en diepe vreugde bezorgd dat ze die blijde 
boodschap met alle mensen uit haar omgeving wou delen. Ja, 
zelfs haar huisarts kreeg te horen dat Jezus zijn eigen leven 
offerde om ook Zijn schuld bij God te betalen.

Maar hij haalde zijn schouders op. “Ach”, zei hij, “God is goed. Als God werkelijk goed is, 
moeten we onze schuld toch niet betalen. Hij zal mij zo ook wel vergeven.” Regelmatig getuigde 
de vrouw van de rust die ze nu kende. Ze wist immers dat de Heer Jezus de schuld, die ze 
tegenover God had opgestapeld, had betaald door zijn leven te geven, ook voor haar.

Maar telkens weer lachte de dokter het schuldprobleem weg. “Het komt wel vanzelf in orde”, 
beweerde hij. “Een liefdevolle God zal mijn schuld toch niet aanrekenen en die paar foutjes van 
me, die ziet Hij wel door de vingers.” Na bepaalde tijd kwam de dokter zijn bezoeken van de 
afgelopen maand afrekenen. De vrouw nam de gelegenheid te baat en zei: “Dokter, ik weet wel 
dat ik u nog een bedrag schuldig ben, maar ik weet dat je een goed man bent. Je geeft immers 
om je patiënten. Ach, je zult me die som toch niet aanrekenen, die enkele doktersbezoekjes zal 
je wel door de vingers zien. Het komt wel vanzelf in orde, een minzame dokter scheldt me mijn 
schuld wel kwijt.”

De dokter stond er wat bedremmeld bij. “Ja, maar …”, sprak hij, “Dat werkt alleen in de 
godsdienst, niet in de geneeskunde.” “Oh nee!”, antwoordde de vrouw beslist. “Zo werkt het 
ook niet bij God! Hij neemt onze schuld heel ernstig. Ook al is Hij een God die graag vergeeft, 
Hij kan ons onze schuld pas kwijtschelden als wij willen aannemen dat een Ander die voor ons 
betaald heeft. Ik zou toch nog maar eens ernstig overwegen hoe ik met mijn schuld tegenover 
God omga. Want ooit komt ook voor jou de afrekening. En wat een rust kan het geven, te weten 
dat Iemand bereid is geweest, die ongelofelijke prijs, te betalen in jouw plaats.”

en moet dus zonde oordelen. 
Veronderstel dat er bijvoorbeeld 
aan een verkeersovertreding geen 
boete meer verbonden wordt. 
Wat zou het effect zijn? Waarom 
zou dit bij God anders zijn?

Gelukkig voor ons heeft God zelf 
voor de oplossing gezorgd door 
mens te worden in de persoon 
van Jezus Christus. Hij heeft een 
leven geleid dat volmaakt was. 
En daardoor kon Hij onze schuld 

afbetalen. Aan het kruis riep Hij: 
“Het is volbracht.”

Veronderstel dat je een auto 
koopt voor je partner (zal wel 
niet zo vaak gebeuren). Je laat de 
factuur opstellen, je betaalt en de 
garagist zet er zijn stempel op: 
‘Voldaan’. Als later je partner de 
auto gaat ophalen, kan de garagist 
niets inbrengen tegen haar vraag 
haar de auto te geven. ‘Het is 
betaald’. Op gelijke wijze heeft 

Christus onze schuld volledig 
betaald met Zijn dood: het is 
helemaal voldaan, je kan er niets 
aan toevoegen.

Of je kan toch één ding doen: dit 
plaatsvervangend offer van Jezus 
aanvaarden, akkoord gaan met 
Hem dat je niet bij Hem kunt ko-
men door eigen verdiensten. Hem 
aannemen in je leven, want Hij is 
de enige Weg naar de Vader. 5

Yvan Thomas


