
11-04-2009

“De zonde van de wereld”

Hallo allemaal,
Heb je je ooit afgevraagd wat de opstanding van Jezus nu werkelijk te maken heeft met jouw leven
vandaag de dag? En daarbij, wat kunnen wij de wereld om ons heen vertellen van de betekenis van
de opstanding voor onze levens in het hier en nu?

Ik voel, net als iedereen, de spanning als de plastic steen van het graf wordt weggerold (in een
toneelstuk in de kerk) en de in het wit geklede acteur die Jezus speelt in triomf naar buiten komt,
terwijl Don Francisco zingt “He ‘s alive”. Maar wat betekent dat nu echt voor mij vandaag?

Allereerst, het begrijpen
Johannes de Doper roept het uit: ‘Zie het Lam van God dat de ZONDE van de wereld wegneemt’. En
dat is geen schrijffout: Jezus heeft ook de zonde (enkelvoud), en niet de zonden, van de wereld
weggenomen, en daar zit verschil tussen (Joh 1:29).

De kerken hebben niet de hele waarheid geleerd. We zijn er in opgegroeid om Jezus te zien die de
zonden van ieder persoonlijk draagt op het kruis. En dat klopt ook, maar de werkelijkheid is dat onze
zonden konden worden vergeven omdat Jezus de zonde van de wereld wegnam.

Zoals de honderden vruchten die slap aan een wegkwijnende boom hangen, waarvan de wortel dood
is, zo ging Jezus ook niet voor onze individuele zonden, maar hij ging voor de wortel van alles. Door
het doden van de wortel van de zonde, bleef er geen leven meer over voor de zonden die zich nog
aan de boom vasthielden.

Dat is een deel van het probleem dat sommige christenen hebben met hun persoonlijke zonden. Jaren
brengen ze door in schuldbewustzijn, zichzelf niet vergevend, en zich afvragend hoe God hen ooit kan
vergeven voor wat ze gedaan hebben. En ze missen het punt dat het niet om hen gaat. Hun
individuele zondepakketje -om het zo maar te zeggen- was een deel van de grotere zonde van de
wereld, die weggenomen is. Het gaat er niet om dat God onze individuele zonden vergeeft, want toen
Jezus de zonde van de wereld wegnam waren onze individuele zonden een deel van het pakket.

Paulus zei het al
Paulus zegt het zo: “God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, terwijl Hij hun zonden
hun niet toerekende, …, want Hij heeft Hem voor ons tot zonde gemaakt”

Paulus onderkent onze individuele zonden, maar stelt dat Jezus tot zonde werd gemaakt, niet tot onze
zonden. Deze verzen zeggen ons dat wij de ambassadeurs van de Vader zijn, die er bij de mensen op
aandringen om zichzelf met de Heer te verzoenen, omdat Hij zichzelf met hen verzoend heeft.

Zonde, zonden, appels en peren
De zonde die Jezus wegnam is de daad van verraad van Adam, die de zonde in wereld bracht. Het
goddelijk perspectief staat in Hosea 6:6-7:

“Want in liefde heb Ik behagen en niet in slachtoffer, in kennis van God en niet in brandoffers. Maar zij
hebben als Adam het verbond overtreden; daar hebben zij Mij trouweloos bejegend.”

Paulus noemt Jezus “de laatste Adam”, precies om deze reden (1Kor 15:45). De eerste Adam verbrak
het verbond, de laatste Adam herstelde het verbond. Adam bracht zonde in de wereld, Jezus zette het
de wereld uit. Adam beging verraad, Jezus handelde in ongeëvenaarde trouw. Adam onderwierp zich
aan de zonde, Jezus triomfeerde er over.

Daarom zijn onze persoonlijke zonden vergeven, als het ware verpakt in een groter pakket, op het
kruis, waarin de zonde van de wereld werd weggenomen.



Het waarom
Daarom is de opstandingszondag zo belangrijk voor een verloren wereld: de Vader is verzoend met
de wereld, dus maak vrede. Voor mij als leerling van Jezus betekent het dat ik weet dat mijn zonden,
inclusief die ik nog begaan zal, deel uitmaken van het grote zondepakket dat uit de weg is geruimd.

Wanneer de acteur die Jezus vertolkt uit het graf komt, begeleid door het lied “He’s alive”, dan juich ik
net als ieder ander, maar het is niet het toneelspel en de muziek die me daartoe drijft.

Wat me werkelijk drijft, is de realiteit dat iets veel groters dan mijn zonden is aangepakt. De zonde van
de wereld is weggedaan, en dat geeft mij kracht voor een overwinnend -maar nog niet perfect- leven
met uitzicht op de dag dat wij allen volmaakt zullen zijn in Christus. En dat is pas echt belangrijk!

Een geweldig weekend gewenst, en zegen.
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