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Zonde is het missen van Gods nabijheid.
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Wat is de duidelijkste definitie van zonde?
1 Johannes 3:4 zegt hierover: " …elke zonde is een overtreding van de wet.” Dit
verwijst naar zonden volgens de tien geboden.
Jakobus 4:17 zegt: "Als iemand weet hoe het hoort maar er niet naar handelt,
dan zondigt hij". Dit heeft betrekking op zonden door nalatigheid.
De duidelijkste definitie van zonde vindt men in Romeinen 3 vers 23: "Alle
mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid [glorie]."
Zonde is niet het niet houden van de tien geboden of zelfs niet het kunnen
voldoen aan de normen die Jezus vastlegde in de Bergrede (Mattheüs 5-7). Het
is het “missen van de heerlijkheid van God”.
Wat is dan de heerlijkheid (nabijheid) van God? ”Het Woord is vlees geworden
en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien… vol van genade en waarheid”
(Johannes 1:14). Gods glorie was te zien in het leven van Jezus Christus. Dus
wanneer wij de twee verzen (Johannes 1:14 en Romeinen 3:23) samenvoegen
dan zien wij dat zonde iets als niet Christus gelijk is. En wie kan dan zeggen
dat hij compleet zonder zonde is? Niemand, omdat niemand van ons al
helemaal aan Christus gelijk is.
Zij, die een lagere norm hanteren over wat zonde is,
denken misschien dat zij geheel zonder zonde zijn.
Examens in Gods koninkrijk doet men niet voor 40
maar voor 100%. Alles wat niet totaal gelijk is aan
Christus is zonde. Er zijn gelovigen die denken dat zij
minder zondig zijn dan anderen. Dat zou te
vergelijken zijn met een student die 2% van zijn
examen gehaald heeft en van zichzelf denkt dat hij
beter is dan een medestudent die 1% van zijn examen
gehaald heeft. Beiden zijn gezakt voor het examen!
Zelfs wanneer u in staat zou zijn 99% te halen dan

Wanneer God
iemand ziet
zondigen dan
denkt Hij aan de
glorie, Zijn
nabijheid, die hij
misloopt.
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zou u in dezelfde klasse vallen als zij die een nul scoren. “Als iemand zich aan
de hele wet van God houdt, maar die op één punt overtreedt, is hij in feite net
zo schuldig als iemand die de hele wet heeft overtreden” (Jakobus 2:10 Het
Boek).
Door het kennen van duizenden christenen in mijn leven, ben ik tot de
conclusie gekomen dat het fundamentele probleem bij het grootste deel van
hen is dat zij zichzelf, in Gods ogen, nog nooit bekeken hebben als smerige,
voor niets-goeds zondaren. Zij willen nog wel toegeven dat zij zondig zijn, maar
niet zo erg als sommige anderen. Dit weerhoudt hen ervan om te kunnen
genieten van de volle kracht van de Heilige Geest tot volledige bevrijding in
hun leven.
Velen gaan zonde uit de weg uit angst voor de straf die zij denken te kunnen
krijgen, maar wanneer God iemand ziet zondigen dan denkt Hij aan de glorie,
Zijn nabijheid, die hij misloopt. Er is een glorie die u in de eeuwigheid zult
mislopen wanneer u iets van zonde toestaat in uw leven. De mate waarin u
zonde tolereert zal de mate zijn waarmee u Gods glorie, of anders gezegd,
nabijheid zult missen.
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Als standaard tekst worden voor vertalingen Nederlandse Bijbelteksten gebruikt uit de
Herziene Statenvertaling. In enkele gevallen kan om reden van uitleg een andere Nederlandse
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Voor meer informatie kunt u mailen naar: wftw@cfcindia.com
Om voorgaande HET WOORD VOOR DE WEEK te lezen of te downloaden gaat u naar:
http://www.cfcindia.com/nederlands/ of http://www.shub.nl
Meer Nederlandstalige boodschappen door Zac Poonen kunt u vinden: http://www.shub.nl
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Deze mail mag u vrij kopiëren en doorsturen, echter zonder aanpassingen in de tekst.
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