
20 februari 2022
Zeewolde



de vorige keer (23 januari j.l.): 

▪ de liefde van Christus dringt ons...
• één stierf voor allen
• ... om allen het (opstandings)LEVEN te geven
• God verzoent door Christus, 

de wereld tot Zich
→ God rekent de wereld het kruis niet toe
→ het kruis = embleem van Gods 

onvoorwaardelijke liefde
→ zó maakt God vijanden tot liefhebbers!



vraag na afloop: 

wat betekenen de woorden:
"laat u met God verzoenen!"(2Kor.5:20)
▪ moet de verzoening dan nog plaatsvinden?
▪ of: is God wel verzoend, maar moet de mens 

nog verzoend worden?



oftewel...

'verzoenen', wat is dat???



▪ 'verzoenen' en 'verzoenen' is twee. 



Verzoening is dat de vriendschap in een 
relatie hersteld wordt, nadat er een breuk 
is opgetreden.

Deze relatie kan zijn tussen twee of meer 
personen of tussen andere rechtspersonen, 
zoals landen; in het laatste geval gaat het 
vaak gepaard met een vredesverdrag. 



ver·zoe·nen (verzoende, heeft verzoend)

1. de vijandschap laten eindigen: 
zich met iem. verzoenen  



2. Verzoening in godsdienstige zin:

verzoening van zonden

=> twee TOTAAL verschillende begrippen:
1. verzoening = herstel van relatie 
2. verzoening van zonden

▪ slechts één Nederlands woord

▪ in andere talen (zoals het Engels) wel 
verschillende woorden:
• (re)conciliation & propitiation

▪ ook in de taal van de Bijbel, twee totaal 
verschillende woorden >



1. verzoenen 
= beëindiging vijandschap, vrede maken

Grieks: KAT ALLASSO*

▪ lett. NEERWAARTS-VERANDEREN

> vijandschap/vervreemding veranderen in vrede

▪ in het NT gebruikt alleen Paulus dit begrip
▪ 'alledaags' in 1Kor.7:11:

"... laat haar ongehuwd blijven of verzoend 
worden met de man."

* werkwoord en zelfst. n.w.
• KATALLASSO: 1Kor.7:11; Rom.5:10; 2Kor.5:18,19,20
• APO-KATALLASSO: Ef.2:16; Kol.1:20,22
• KATTALAGÈ (zelfst.nw.): Rom.5:11; 



2. verzoenen m.b.t. zonden

Grieks: HILASKOMAI

= gunstig stemmen

vanuit de LXX de vertaling van het Hebreeuwse
KAPHAR (> JOM KIPOER)
= bedekken, toedekken, beschutten



2. verzoenen m.b.t. zonden

Grieks: HILASKOMAI

= gunstig stemmen

vanuit de LXX de vertaling van het Hebreeuwse
KAPHAR (> JOM KIPOER)
= bedekken, toedekken, beschutten

▪ eerste vermelding: Gen.6:14
> met pek besmeren

▪ toedekken om gunstig te stemmen (Gen.32:20)
vergl. deze functie met die van
make-up, schilderen, (aan)kleding, enz.

▪ KAPHAR vrijwel altijd gebruikt i.v.m. de offerdienst
• (met bloed) bedekken (Lev.17:11)
• "al waren uw zonden als scharlaken, 

zij zullen wit worden als sneeuw" (Jes.1:18)



-1Johannes 2-

2... en Hij is een BESCHUTTING
wat betreft onze zonden, 
echter niet alleen wat betreft de onze, 
maar ook wat betreft heel de wereld. 

Gr. HILASMOS

SV & NBG: verzoening



wat God gescheiden heeft, 
voege de mens niet samen

De Schrift bezigt TWEE termen
die we niet zouden verwarren

1. HILASKOMAI > KAPHER

= beschutten, bedekken

2. KATALLASSO

= verzoenen (=vrede maken)



1. Niet God verzoent Zich met de wereld,
maar Hij verzoent de wereld tot Zich.

5 dingen die je moet weten 
over 'verzoenen'  

1



2Korinthe 5

18 Alles echter is uit God, 
die ons TOT ZICHZELF VERZOENT

door Christus, 
en aan ons de bediening van de verzoening geeft,

19 hoe dat God, in Christus 
de wereld MET ZICH VERZOENENDE WAS, 

hen de misstappen niet toerekenend...

1



2. Verzoening vond niet plaats aan het kruis 
maar vindt plaats door kruis.

5 dingen die je moet weten 
over 'verzoenen'  

2



Kolosse 1

20 ... en DOOR hem, 
het al tot Zich te verzoenen, 

vredemakend 
DOOR het bloed van zijn kruis...

2

niet: vredemakend aan het kruis



3. Verzoend-zijn betekent niet: je zonden zijn 
vergeven, maar: je bent geen vijand meer.

5 dingen die je moet weten 
over 'verzoenen'  

3



Romeinen 5

10 Want indien wij, 
toen wij vijanden waren, 

verzoend werden met God, 
door de dood van zijn Zoon...

3



4. De verzoening is pas compleet wanneer iedere 
vijand een liefhebber is geworden. 

5 dingen die je moet weten 
over 'verzoenen'  

4



4 Kolosse 1

20 ... en door hem (=de Zoon), 
HET AL tot Zich TE VERZOENEN, 

vredemakend 
door het bloed van zijn kruis, 

door hem, 
hetzij wat op de aarde, 

hetzij wat in de hemelen is. >>



Kolosse 1

21 Ook jullie, 
die eens vervreemd waren 
en vijanden in het denken, 
in de boosaardige werken, 

VERZOENT HIJ NU afdoende, 

4



5. "Het woord van de verzoening" is de 
proclamatie dat GOD de wereld tot Zich 
verzoent. HIJ maakt vijanden tot liefhebbers.

5 dingen die je moet weten 
over 'verzoenen'  

5



5 2Korinthe 5

18 Alles echter is UIT GOD, 
die ons TOT ZICHZELF VERZOENT

door Christus, 
en aan ons de bediening 
van de verzoening geeft...



2Korinthe 5

20 Ten behoeve van Christus dan, 
zijn wij ambassadeurs, 

alsof God door ons oproept 
(ten behoeve van Christus smeken wij): 

word verzoend met God!

5

geen verzoek, maar gebiedende wijs, 
zoals in de scheppingswoorden:

"er zij licht!" en er was licht


