© www.debijbelvoorjou.nl / .be in samenwerking met Uit het Woord der Waarheid

De zondeloosheid van de Heer Jezus Christus
Een gesprek
George: ‘Ik was geboeid door je opmerking vanavond over Hebreeën 4:15, dat die tekst vertaald zou
moeten worden met ‘Hij is in alle dingen verzocht als wij, met uitzondering van de zonde’. Met andere
woorden: er was één uitzondering in Zijn verzoekingen; Hij werd niet verzocht door een zondige
natuur’.
John: ‘Of de vertaling nu juist is of niet, onze gezegende Heer zou beslist niet verzocht of verlokt
kunnen worden door Zijn eigen lust, wat volgens Jakobus de ervaring is van ieder ander mens’ (Jak.
1:14).
George: ‘Daar ben ik het natuurlijk mee eens, maar betekent dat dan niet dat Zijn lijden vanwege
verzoekingen niet zo groot was als het onze? Het lijden van ons omdat wij wel de gevolgen van onze
zondige natuur kennen?’
John: ‘Integendeel, Zijn lijden vanwege de verzoekingen die van buitenaf kwamen, was veel groter dan
ons lijden ooit kan zijn, want Hij was niet in staat tot ook maar het minste compromis. Lijden door
verzoeking bij ons komt wanneer wij die verzoeking weerstaan. Maar wij zijn juist geneigd om toe te
geven aan verleidingen, misschien in geringe mate, en dit neemt de scherpte van het lijden weg. En
ook voelen wij niet de afkeer van de zonde zoals onze Heer die in Zijn heilige ziel gevoeld heeft’.
George: ‘Nu raak je een onderwerp dat mij al enige tijd hoofdbrekens bezorgt. Je zegt dat de Heer
Jezus niet in het minst in staat was tot een compromis. Weet je zeker dat dit juist is? Er zijn veel leiders
in de evangelische wereld die onderwijzen dat de Heer wel kon zondigen, maar dat Hij dat nooit deed.
Anderen beweren echter dat dit een fundamentele dwaalleer is en dat Hij niet kon zondigen’.
John: ‘Ik ben van mening dat zij die zeggen dat de Heer kon zondigen maar dat niet deed, een
fundamentele dwaalleer aanhangen. Hij was onfeilbaar; dat wil zeggen dat Hij onmogelijk kon
zondigen’.
George: ‘Welke Schriftplaats kun je hiervoor aanvoeren? Er zijn drie belangrijke Schriftplaatsen die
over Zijn zondeloosheid spreken: ‘Hij Die geen zonde gedaan heeft’ (1 Petr. 2:22), ‘Hem Die geen zonde
gekend heeft’ (2 Kor. 5:21), en ‘in Hem is geen zonde’ (1 Joh. 3:5). Ik ken geen Schriftplaats die zegt
dat Hij niet kón zondigen. Jij wel?’
John: ‘Het staat ook niet met precies die woorden in de Schrift. Maar als je meent dat het daarom niet
waar is, maak je echt een belangrijke denkfout. Je hebt gelijk wanneer je zegt dat Hij heeft
deelgenomen aan vlees en bloed en dat Hij in alles aan Zijn broeders gelijk is geworden (Hebr. 2:14,17).
Maar je gaat voorbij aan het o zo belangrijke feit dat Hij Die een menselijke natuur heeft aangenomen,
nooit opgehouden is God te zijn. Je kunt Zijn Persoon niet scheiden. In alles wat Hij als Mens deed, was
Hij het Zelf Die het deed. De vleeswording is een niet te doorgronden mysterie, maar de Schrift getuigt
overvloedig van de waarheden die wij erover moeten kennen. Als de Heer als Mens gezondigd had,
zou het God zijn Die had gezondigd. Dat is overduidelijk onmogelijk’.
George: ‘Daar had ik niet aan gedacht. Maar ik zit nog steeds met een probleem. Het is onmogelijk dat
God zal sluimeren of slapen (Ps. 121:4), maar als Mens was de Heer vermoeid tijdens Zijn
rondwandeling op aarde. Hij maakte als Mens dus een ervaring mee die Hij als God niet kon
meemaken. Wat is dan het principiële verschil?’
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John: ‘Dat God Zich verwaardigde om moe en hongerig te zijn in de mensheid die Hij aannam, toont
Zijn oneindige genade en liefde, maar het is niet in tegenspraak met Zijn rechtvaardigheid en de
zuiverheid van Zijn Goddelijke natuur. Maar als Hij gezondigd had als Mens, zou Hij als God niet langer
rechtvaardig zijn. Dat is een onmogelijkheid’.
George: ‘Geef je daarmee dan toe dat Hij een natuur aannam die in zichzelf feilbaar was?’
John: ‘Nee, je kunt niet zeggen dat die natuur feilbaar is, niet omdat die anders is dan de niet-gevallen
natuur van Adam, maar omdat die voor eeuwig verbonden is met de Godheid in Zijn gezegende
Persoon. Dat is fundamenteel. Zij die zeggen dat Hij had kunnen zondigen, ontkennen dan wel niet zijn
zondeloosheid, maar wat de waarheid van Zijn Persoon betreft, vergissen ze zich fundamenteel’.
Naar W.R. Dronsfield

