HET ZONDAARS GEBED
Door: Mike Schroeder
Alle teksten komen uit de Statenvertaling
Het “zondaarsgebed” is een onjuiste voorstelling van zaken die door
Evangelische Christenen wordt gebruikt in hun pogingen om ongelovigen te
bekeren, en, zoals ze zeggen: “Breng ze naar Christus” en “laat ze
wedergeboren” worden.
Er zijn waarschijnlijk een aantal versies van het zondaarsgebed, maar in het
belang van de ruimte ga ik het traktaat citeren die ik het vaakst langs heb zien
komen. Het luidt als volgt:
---Hemelse Vader, ik kom tot u in gebed om vergeving van mijn zonden te
vragen. Ik getuig met mijn mond en geloof in mijn hart dat Jezus uw Zoon is en
dat hij aan het Kruis op Golgotha is gestorven, zodat ik vergeven kon worden
en eeuwig leven heb in het Koninkrijk van de Hemel.
---Vader, ik geloof dat Jezus uit de dood is opgestaan en ik vraag U nu om in
mijn leven te komen om mijn persoonlijke Heer en Verlosser te zijn. Ik heb
berouw van mijn zonden en zal U al de dagen van mijn leven aanbidden!
Omdat Uw woord waarheid is erken ik met mijn mond dat ik opnieuw geboren
ben, en gereinigd ben door het bloed van Jezus. In Jezus naam, amen.
Evangelische Christenen wordt geleerd (ik weet dit, omdat ik er één van was)
om ongelovigen met dit gebed te "leiden" om ze “gered te krijgen”. Met
andere woorden, om uzelf te verzekeren dat zij “de juiste woorden” hebben
gezegd, zeggen ze zoiets van: "herhaal deze woorden na mij".
Wat is hier verkeerd aan?
In de eerste plaats staat er niet één woord van de werkelijke Schriftuurlijke
tekst in. Het is een totale parafrase. In de Schrift staat duidelijk dat "het
evangelie van Christus ... de kracht van God tot redding (of “zaligheid) is ..." en
niet onze versie ervan.
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Zie: Rom.1:16: Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is
een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft, eerst den Jood, en ook
den Griek.
Ten tweede mengt het de leer uit twee verschillende evangelieboodschappen,
welke, volgens Paulus zijn “opdracht” in 2 Timotheüs 2:15, recht gesneden
moeten worden en dat gebeurt hier niet!
Ten derde legt het woorden in de mond van de aanhanger welke van hem/haar
de persoonlijke aard van de gebeurtenis/ervaring van redding wegneemt.
Wat is dus het evangelie van Christus? Voordat ik laat zien wat het is, laat me
zeggen wat het niet is: het is niet hetzelfde als “het evangelie van het
koninkrijk”, dat de Heer tijdens zijn aardse bediening heeft gepredikt tot “de
verloren schapen van het huis Israëls”.
Zie: Matth. 4:23; 9:35; 24:14; Markus 1:14; Matth. 10:6; 15:24.
“Matth.4:23: En Jezus omging geheel Galilea, lerende in hun synagogen en
predikende het Evangelie des Koninkrijks, en genezende alle ziekte en alle kwale
onder het volk.
“Matth.9:35: En Jezus omging al de steden en vlekken, lerende in hun
synagogen, en predikende het Evangelie des Koninkrijks, en genezende alle
ziekte en alle kwale onder het volk.
“Matth.24:14: En dit Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt
worden tot een getuigenis allen volken; en dan zal het einde komen.
“Markus 1:14: En nadat Johannes overgeleverd was, kwam Jezus in Galilea,
predikende het Evangelie van het Koninkrijk Gods.
“Matth.10:6: Maar gaat veel meer heen tot de verloren schapen van het huis
Israels.
“Matth.15:24: Maar Hij, antwoordende, zeide: Ik ben niet gezonden, dan tot de
verloren schapen van het huis Israels.
Er waren drie vereisten: 1. Aanhangers (die alle Joden waren) moesten hun
zonden belijden; (1) 2. Zich bekeren van zonden en gedoopt worden (fysiek, in
het water) om te bewijzen dat zij inderdaad tot inkeer waren gekomen; (2) en
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dan 3: de geboden houden, alles verkopen en "volharden tot het einde" om
gered te worden. (3).
(1)-Matth. 3:6; Markus 1:5; 1 Joh. 1:9.
“Matth.3:6: En werden van hem gedoopt in de Jordaan, belijdende hun zonden.
“Markus 1:5: En al het Joodse land ging tot hem uit, en die van Jeruzalem; en
werden allen van hem gedoopt in de rivier de Jordaan, belijdende hun zonden.
“1Joh.1:9: Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat
Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid.
(2)-Matth. 3:6; Markus 1:4; Lukas 3:3; Hand. 2:38.
“Matth.3:6: En werden van hem gedoopt in de Jordaan, belijdende hun zonden.
“Markus 1:4: Johannes was dopende in de woestijn, en predikende den doop
der bekering tot vergeving der zonden.
“Lukas 3:3: En hij kwam in al het omliggende land der Jordaan, predikende den
doop der bekering tot vergeving der zonden.
“Hand.2:38: En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde
gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult
de gave des Heiligen Geestes ontvangen.
(3)-Matth. 24:13; 19:16-21; Markus 13:13; Joh. 15:10; Hand. 2:42-45; 1 Petrus
1:9-13; Op. 14:12.
“Matth.24:13: Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. 17
“Matth.19:16-21: 16 En ziet, er kwam een tot Hem, en zeide tot Hem: Goede
Meester! wat zal ik goeds doen, opdat ik het eeuwige leven hebbe? 17 En Hij
zeide tot hem: Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan Een, namelijk
God. Doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden. 18 Hij zeide tot
Hem: Welke? En Jezus zeide: Deze: Gij zult niet doden; gij zult geen overspel
doen; gij zult niet stelen; gij zult geen valse getuigenis geven; 19 Eer uw vader
en moeder; en: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. 20 De jongeling zeide
tot Hem: Al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid af; wat
ontbreekt mij nog? 21 Jezus zeide tot hem: Zo gij wilt volmaakt zijn, ga heen,
verkoop wat gij hebt, en geef het den armen, en gij zult een schat hebben in den
hemel; en kom herwaarts, volg Mij.
“Markus 13:13: En gij zult gehaat worden van allen, om Mijns Naams wil; maar
wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.
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“Joh.15:10: Indien gij Mijn geboden bewaart, zo zult gij in Mijn liefde blijven;
gelijkerwijs Ik de geboden Mijns Vaders bewaard heb, en blijf in Zijn liefde.
“Hand.2:42-35: 42 En zij waren volhardende in de leer der apostelen, en in de
gemeenschap, en in de breking des broods, en in de gebeden. 43 En een vreze
kwam over alle ziel; en vele wonderen en tekenen geschiedden door de
apostelen. 44 En allen, die geloofden, waren bijeen, en hadden alle dingen
gemeen; 45 En zij verkochten hun goederen en have, en verdeelden dezelve aan
allen, naar dat elk van node had.
“1Petrus 1:9-13: 9 Verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid
der zielen. 10 Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de
profeten, die geprofeteerd hebben van de genade, aan u geschied; 11
Onderzoekende, op welken of hoedanigen tijd de Geest van Christus, Die in hen
was, beduidde en te voren getuigde, het lijden, dat op Christus komen zou, en
de heerlijkheid daarna volgende. 12 Denwelken geopenbaard is, dat zij niet
zichzelven, maar ons bedienden deze dingen, die u nu aangediend zijn bij
degenen, die u het Evangelie verkondigd hebben door den Heiligen Geest, Die
van den hemel gezonden is; in welke dingen de engelen begerig zijn in te zien.
13 Daarom opschortende de lenden uws verstands, en nuchteren zijnde, hoopt
volkomenlijk op de genade, die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus
Christus.
“Op.14:12: Hier is de lijdzaamheid der heiligen; hier zijn zij, die de geboden Gods
bewaren en het geloof van Jezus.
Opwekking tot een heiligen wandel
Wat het gebed doet, naast het geven van woorden in de mond van de
aanhanger, is het invoegen van elementen van het bovengenoemde evangelie
(van het koninkrijk) met hetgeen de apostel Paulus elf keer in zijn brieven heeft
aangeduid als “het evangelie van Christus” drie keer als “mijn evangelie” één
keer als “het evangelie van de onbesnedenen” en “het evangelie dat ik onder
de Heidenen predik”, en vele malen gewoon als “het evangelie”, wat duidelijk
wijst op het feit dat dit evangelie een andere boodschap was dan die door de
Heer aan de 12 discipelen werd gegeven om aan Israël te verkondigen. Dat zal
ik nu uit de Schriften laten zien. Het evangelie van Christus wordt kort vermeld
in de volgende passage in zijn eerste brief aan de Korinthiërs, zie:
“1Kor.15:1-4: 1 Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u
verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat; 2
Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik
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het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. 3 Want ik heb
ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus
gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; 4 En dat Hij is begraven, en
dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften;
Merk op dat er niets in dit gedeelte staat over het belijden van zonden, het
zich bekeren, het zich laten dopen, alles verkopen, de geboden houden, enz.
enz.
Dat komt omdat deze dingen GEEN deel uitmaken van het evangelie van
Paulus. Nadat hij het evangelie van Christus aan de gevangenen te Filippi, in
Handelingen 16, had verkondigd, vroeg de gevangenbewaarder: “wat moet ik
doen, opdat ik zalig worde?” De reactie van Paulus daarop was: “Geloof in den
Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden”.
Merk bovendien op dat in de preek van Paulus in Antiochïe, in Handelingen 13,
in tegenstelling tot de opdracht van Petrus aan Israël om zich te bekeren en
gedoopt te worden in Handelingen 2, alles wat vereist was om vergeving te
ontvangen van zonden geloof was in hetgeen Paulus tot hen predikte:
”Hand.13:38-39: 38 Zo zij u dan bekend, mannen broeders, dat door Dezen u
vergeving der zonden verkondigd wordt; 39 En dat van alles, waarvan gij niet
kondet gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door Dezen een
iegelijk, die gelooft, gerechtvaardigd wordt”.
Dit idee bevestigt dat, met het evangelie van Paulus, alles wat iemand moet
doen om gered en gerechtvaardigd te worden voor God, is geloven in zijn leer
van rechtvaardiging door het geloof, zoals dat staat in zijn brief aan de
Romeinen:
“Rom.3:20-22: 20
Daarom zal uit de werken der wet geen vlees
gerechtvaardigd worden, voor Hem; want door de wet is de kennis der zonde.
21 Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de
wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten: 22 Namelijk de
rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over
allen, die geloven; want er is geen onderscheid”.
Let op twee dingen in deze passage: Het geloof dat rechtvaardigt, is het geloof
van Christus, en de gerechtigheid van God (rechtvaardiging) wordt
toegerekend (zie hoofdstuk Rom. 4:24) aan allen die geloven.
Verder zijn 'werken', waaronder bekering, gedoopt worden, alles verkopen, de
geboden onderhouden, tot het einde toe volharden, uitgesloten van Paulus
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zijn evangelie. In Romeinen hoofdstuk 4 staat zelfs dat degenen die werken
toevoegen geen loon wordt toegerekend:
“Rom.4:4-5: 4 Nu dengene, die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar
genade, maar naar schuld. 5 Doch dengene, die niet werkt, maar gelooft in
Hem, Die den goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot
rechtvaardigheid.
En ten slotte is er geen vereiste om zonden te belijden om ze vergeven te
krijgen zoals in het evangelie van het koninkrijk omdat, met het evangelie van
Paulus, de zondekwestie 2000 jaar geleden aan het kruis is opgelost:
“2.Kor.5:18-19:18 En al deze dingen zijn uit God, Die ons met Zichzelven
verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening der verzoening gegeven
heeft. 19 Want God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende, hun
zonden hun niet toerekenende; en heeft het woord der verzoening in ons
gelegd. 20 Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons
bade; wij bidden van Christus wege: laat u met God verzoenen. 21 Want Dien,
Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij
zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem.
Hier zijn twee dingen vastgelegd:
1. God is nu verzoend met de hele wereld, hun (de wereld) hun overtredingen
niet toerekent. En dat is omdat hij "Hem (Christus) tot zonde maakte voor ons"
op Golgotha, waar hij de zondeschuld van de wereld op zich nam, d.w.z. de
zonden van iedereen die ooit leefde of zal leven. Er is voor betaald, punt uit;
alsof iemand anders een schuld afbetaalt die u aan een bank verschuldigd was.
2. Maar er is iets dat NIET IN dit gedeelte wordt gezegd waarop moet worden
gewezen: omdat de schuld voor de zonden is betaald, betekent dit niet dat dit
ertoe leidt dat de rechtvaardigheid van God (rechtvaardiging) wordt
toegerekend aan ieder zijn hemelse rekening, omdat er staat: "wij bidden van
Christus wege: laat u met God verzoenen". Dit is de oproep aan de mensen van
deze wereld om zich met God te verzoenen door het evangelie te geloven (zie
1 Kor. 15:1-4), wat een vereiste is om gerechtvaardigd, gered en verzegeld te
worden "tot de dag van verlossing " (Ef.4:30).
Deze laatste opdracht aan de wereld haalt de bewering onderuit van de
Christelijke Alverzoeners dat 2 Kor.5 vers 19, samen met 1 Timotheüs 2:3-4,
automatisch redding geeft aan iedereen in de wereld, van begin tot eind, en ze
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plaatst in de familie van God. Het offer van Christus op Golgotha maakte
inderdaad de weg vrij voor iedereen in de wereld om deel uit te maken van de
familie van God, maar God heeft het aan ons overgelaten om te beslissen of
we dat willen. Het aanbod van redding is er voor ons tot onze laatste
ademtocht, en niemand weet zeker wanneer die laatste ademtocht zal komen.
Dus, als u nooit heeft geloofd en het evangelie heeft ontvangen zoals Paulus u
in de tekst aanspreekt (bidt), doe dan zoals de gevangenisbewaarder van
Filippi, en verzoen u met God door in de Heere Jezus Christus te geloven.
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