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Heeft Christus de zonden van alle mensen gedragen?
Het aanbod van Gods redding geldt voor alle mensen. Hij wil niet dat iemand verloren gaat maar dat alle
mensen behouden worden. “…opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft”:

Jesaja 45:22; Jesaja 49:6; Jesaja 52:10; Jesaja 55:1; Ezechiel 18:23; Ezechiel 18:32; Ezechiel 33:11; Mattheus 28:19; Markus 16:15; Lukas
14:23; Lukas 24:47; Johannes 1:9; Johannes 3:14-17; Johannes 6:37; Handelingen 13:38,39; Handelingen 13:47; Romeinen 10:12,13,18; 2
Corinthe 5:20,21; Kolossensen 1:23; 1 Timotheus 1:15; 1 Timotheus 2:3,4; 2 Timotheus 4:17; Titus 2:11; 2 Petrus 3:9; 1 Johannes 4:14;
Openbaring 14:6; Openbaring 22:17
Christus heeft de zonden gedragen van velen (allen die in Hem geloven):

Alleen voor het volk van God: Leviticus 16:21,22; Hebreen 2:17, Mattheüs 1:21
Onze krankheden, smarten, overtredingen, ongerechtigheden, straf: Jesaja 53:4-6
Veler zonden: Jesaja 53:12; Hebreen 9:28
Voor velen: Mattheus 20:28; Mattheus 26:28; Markus 10:45
Voor de schapen: Johannes 10:15
Onze zonden: 1 Corinthe 15:3; Galaten 1:4; Hebreen 1:3; 1 Petrus 2:24; 1 Johannes 3:5; 1 Johannes 4:10; Openbaring 1:5
Voor ons heeft overgegeven: Efeze 5:2
Ons Gode gekocht met Uw bloed, uit alle geslacht, en taal, en volk, en natie: Openbaring 5:9
Er is geen tekst waarin staat dat de Heer Jezus de zonden van alle mensen GEDRAGEN heeft. Sommige
teksten kunnen wel de schijn opwekken dat Christus alle zonden gedragen heeft (vooral 1 Johannes 2:2).
Deze teksten geven echter juist heel sterk aan dat het genade AANBOD voor allen geldt.

De zonde der wereld (niet de zonden): Johannes 1:29
Voor het leven der wereld: Johannes 6:51
Voor allen gestorven (2x): 2 Corinthe 5:14,15
De wereld met Zichzelven verzoenende: 2 Corinthe 5:18,19
Alle dingen verzoenen zou tot Zichzelven: Kolossensen 1:20
Tot een rantsoen voor allen: 1 Timotheus 2:5,6
Voor allen: Hebreen 2:9
Voor de zonden der gehele wereld: 1 Johannes 2:2. In de St. vert. staat “de zonden” schuin gedrukt en in de Telos vert. staat zonden tussen
vierkante haken [ en ], wat betekent dat het niet in de oorspronkelijke tekst staat.
Statenvertaling:
Leviticus 16:21
21 En Aaron zal beide zijn handen op het
hoofd van den levenden bok leggen, en
zal daarop al de ongerechtigheden der
kinderen Israels, en al hun overtredingen,
naar al hun zonden, belijden; en hij zal
die op het hoofd des boks leggen, en zal
hem door de hand eens mans, die
voorhanden is, naar de woestijn uitlaten.
22 Alzo zal die bok op zich al hun
ongerechtigheden in een afgezonderd
land wegdragen; en hij zal dien bok in de
woestijn uitlaten.
Jesaja 45:22
22 Wendt U naar Mij toe, wordt
behouden, alle gij einden der aarde! want
Ik ben God, en niemand meer.
Jesaja 49:6
6 Verder zeide Hij: Het is te gering, dat Gij
Mij een Knecht zoudt zijn, om op te richten
de stammen van Jakob, en om weder te
brengen de bewaarden in Israel; Ik heb U
ook gegeven tot een Licht der heidenen,
om Mijn heil te zijn tot aan het einde der
aarde.

Jesaja 52:10
10 De HEERE heeft Zijn heiligen arm
ontbloot voor de ogen aller heidenen; en al
de einden der aarde zullen zien het heil
onzes Gods.
Jesaja 53:4
4 ¶ Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op
Zich genomen, en onze smarten heeft Hij
gedragen; doch wij achtten Hem, dat Hij
geplaagd, van God geslagen en verdrukt
was.
5 Maar Hij is om onze overtredingen
verwond, om onze ongerechtigheden is
Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede
aanbrengt, was op Hem, en door Zijn
striemen is ons genezing geworden.
6 Wij dwaalden allen als schapen, wij
keerden ons een iegelijk naar zijn weg;
doch de HEERE heeft onzer aller
ongerechtigheid op Hem doen aanlopen.
Jesaja 53:11
11 Om den arbeid Zijner ziel zal Hij het
zien, en verzadigd worden; door Zijn
kennis zal Mijn Knecht, de Rechtvaardige,
velen rechtvaardig maken, want Hij zal
hun ongerechtigheden dragen.
12 Daarom zal Ik Hem een deel geven van
velen, en Hij zal de machtigen als een roof
delen, omdat Hij Zijn ziel uitgestort heeft in
den dood, en met de overtreders is geteld
geweest, en Hij veler zonden gedragen
heeft, en voor de overtreders gebeden
heeft.

Jesaja 55:1
1 ¶ O alle gij dorstigen! komt tot de
wateren, en gij, die geen geld hebt, komt,
koopt en eet, ja komt, koopt zonder geld,
en zonder prijs, wijn en melk!
Ezechiel 18:23
23 Zou Ik enigzins lust hebben aan den
dood des goddelozen, spreekt de Heere
HEERE; is het niet, als hij zich bekeert van
zijn wegen, dat hij leve?

Mattheus 20:28
28 Gelijk de Zoon des mensen niet is
gekomen om gediend te worden, maar om
te dienen, en Zijn ziel te geven tot een
rantsoen voor velen.
Mattheus 26:28
28 Want dat is Mijn bloed, het bloed des
Nieuwen Testaments, hetwelk voor velen
vergoten wordt, tot vergeving der zonden.

Mattheus 28:19
19 Gaat dan henen, onderwijst al de
Ezechiel 18:32
volken, dezelve dopende in den Naam des
32 Want Ik heb geen lust aan den dood
Vaders, en des Zoons, en des Heiligen
des stervenden, spreekt de Heere HEERE; Geestes; lerende hen onderhouden alles,
daarom bekeert u en leeft.
wat Ik u geboden heb.
Ezechiel 33:11
11 Zeg tot hen: Zo waarachtig als Ik leef,
spreekt de Heere HEERE, zo Ik lust heb in
den dood des goddelozen! maar daarin
heb Ik lust, dat de goddeloze zich bekere
van zijn weg en leve. Bekeert u, bekeert u
van uw boze wegen, want waarom zoudt
gij sterven, o huis Israels?
Mattheüs 1:21
En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn
naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk
zalig maken van hun zonden.

Markus 10:45
45 Want ook de Zoon des mensen is niet
gekomen om gediend te worden, maar om
te dienen, en Zijn ziel te geven tot een
rantsoen voor velen.
Markus 16:15
15 En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de
gehele wereld, predikt het Evangelie aan
alle kreaturen.
16 Die geloofd zal hebben, en gedoopt
zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal
geloofd hebben, zal verdoemd worden.
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Lukas 14:23
23 En de heer zeide tot den dienstknecht:
Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze
in te komen, opdat mijn huis vol worde;

Zonden dragen
Romeinen 10:12
12 ¶ Want er is geen onderscheid, noch
van Jood noch van Griek; want eenzelfde
is Heere van allen, rijk zijnde over allen,
die Hem aanroepen.
13 Want een iegelijk, die den Naam des
Heeren zal aanroepen, zal zalig worden.

Lukas 24:47
47 En in Zijn Naam gepredikt worden
bekering en vergeving der zonden, onder
alle volken, beginnende van Jeruzalem.
Romeinen 10:18
18 Maar ik zeg: Hebben zij het niet
Johannes 1:9
gehoord? Ja toch, hun geluid is over de
9 Dit was het waarachtige Licht, Hetwelk
gehele aarde uitgegaan, en hun woorden
verlicht een iegelijk mens, komende in de tot de einden der wereld.
wereld.
Romeinen 11:15
Johannes 1:29
Want indien hun verwerping de
29 ¶ Des anderen daags zag Johannes
verzoening is der wereld, wat zal de
Jezus tot zich komende, en zeide: Zie het aanneming wezen, anders dan het leven
Lam Gods, Dat de zonde der wereld
uit de doden?
wegneemt!
1 Corinthe 15:3
Johannes 3:14
3 Want ik heb ulieden ten eerste
14 En gelijk Mozes de slang in de woestijn overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen
verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des
heb, dat Christus gestorven is voor onze
mensen verhoogd worden;
zonden, naar de Schriften;
15 Opdat een iegelijk, die in Hem gelooft,
niet verderve, maar het eeuwige leven
2 Corinthe 5:14
hebbe.
14 Want de liefde van Christus dringt
16 Want alzo lief heeft God de wereld
ons;
gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon
15 Als die dit oordelen, dat, indien Een
gegeven heeft, opdat een iegelijk die in
voor allen gestorven is, zij dan allen
Hem gelooft, niet verderve, maar het
gestorven zijn. En Hij is voor allen
eeuwige leven hebbe.
gestorven, opdat degenen, die leven, niet
17 Want God heeft Zijn Zoon niet
meer zichzelven zouden leven, maar Dien,
gezonden in de wereld, opdat Hij de
Die voor hen gestorven en opgewekt is.
wereld veroordelen zou, maar opdat de
wereld door Hem zou behouden worden. 2 Corinthe 5:18
18 En al deze dingen zijn uit God, Die ons
Johannes 6:37
met Zichzelven verzoend heeft door Jezus
37 Al wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij
Christus, en ons de bediening der
komen; en die tot Mij komt, zal Ik
verzoening gegeven heeft.
geenszins uitwerpen.
19 Want God was in Christus de wereld
met Zichzelven verzoenende, hun zonden
Johannes 6:51
hun niet toerekenende; en heeft het woord
51 Ik ben dat levende Brood, dat uit den
der verzoening in ons gelegd.
hemel nedergedaald is; zo iemand van dit 20 Zo zijn wij dan gezanten van Christus
Brood eet, die zal in der eeuwigheid
wege, alsof God door ons bade; wij bidden
leven. En het Brood, dat Ik geven zal, is
van Christus wege: laat u met God
Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het
verzoenen.
leven der wereld.
21 Want Dien, Die geen zonde gekend
heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt,
Johannes 10:15
opdat wij zouden worden
15 Gelijkerwijs de Vader Mij kent, alzo ken rechtvaardigheid Gods in Hem.
Ik ook den Vader; en Ik stel Mijn leven
voor de schapen.
Galaten 1:4
4 Die Zichzelven gegeven heeft voor onze
Handelingen 13:38
zonden, opdat Hij ons trekken zou uit deze
38 Zo zij u dan bekend, mannen broeders, tegenwoordige boze wereld, naar den wil
dat door Dezen u vergeving der zonden
van onzen God en Vader;
verkondigd wordt;
39 En dat van alles, waarvan gij niet
Efeze 5:2
kondet gerechtvaardigd worden door de
2 En wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook
wet van Mozes, door Dezen een iegelijk,
Christus ons liefgehad heeft, en
die gelooft, gerechtvaardigd wordt.
Zichzelven voor ons heeft overgegeven tot
een offerande en een slachtoffer, Gode tot
Handelingen 13:47
een welriekenden reuk.
47 Want alzo heeft ons de Heere
geboden, zeggende: Ik heb u gesteld tot
Kolossensen 1:20
een licht der heidenen, opdat gij zoudt zijn 20 En dat Hij, door Hem vrede gemaakt
tot zaligheid, tot aan het uiterste der
hebbende door het bloed Zijns kruises,
aarde.
door Hem, zeg ik, alle dingen verzoenen
zou tot Zichzelven, hetzij de dingen, die op
de aarde, hetzij de dingen die in de
hemelen zijn.
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Kolossensen 1:23
23 Indien gij maar blijft in het geloof,
gefondeerd en vast, en niet bewogen wordt
van de hope des Evangelies, dat gij
gehoord hebt, hetwelk gepredikt is onder
al de kreature, die onder den hemel is; van
hetwelk ik Paulus een dienaar geworden
ben;

1 Petrus 2:24
24 Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam
gedragen heeft op het hout; opdat wij, der
zonden afgestorven zijnde, der
gerechtigheid leven zouden; door Wiens
striemen gij genezen zijt.

Hebreen 2:9
9 Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en
eer gekroond, Die een weinig minder dan
de engelen geworden was, vanwege het
lijden des doods, opdat Hij door de
genade Gods voor allen den dood
smaken zou.

Openbaring 14:6
6 ¶ En ik zag een anderen engel, vliegende
in het midden des hemels, en hij had het
eeuwige Evangelie, om te verkondigen
dengenen, die op de aarde wonen, en aan
alle natie, en geslacht, en taal, en volk;

2 Petrus 3:9
9 ¶ De Heere vertraagt de belofte niet
1 Timotheus 1:15
(gelijk enigen dat traagheid achten), maar
15 Dit is een getrouw woord, en alle
is lankmoedig over ons, niet willende, dat
aanneming waardig, dat Christus Jezus in enigen verloren gaan, maar dat zij allen
de wereld gekomen is, om de zondaren
tot bekering komen.
zalig te maken, van welke ik de
voornaamste ben.
1 Johannes 2:2
2 En Hij is een verzoening voor onze
1 Timotheus 2:3
zonden; en niet alleen voor de onze, maar
3 Want dat is goed en aangenaam voor
ook voor de zonden der gehele wereld.
God, onzen Zaligmaker;
4 Welke wil, dat alle mensen zalig
1 Johannes 3:5
worden, en tot kennis der waarheid
5 En gij weet, dat Hij geopenbaard is,
komen.
opdat Hij onze zonden zou wegnemen; en
5 Want er is een God, er is ook een
geen zonde is in Hem.
Middelaar Gods en der mensen, de Mens
Christus Jezus;
1 Johannes 4:10
6 Die Zichzelven gegeven heeft tot een
10 Hierin is de liefde, niet dat wij God
rantsoen voor allen, zijnde de getuigenis
liefgehad hebben, maar dat Hij ons lief
te zijner tijd;
heeft gehad, en Zijn Zoon gezonden heeft
tot een verzoening voor onze zonden.
2 Timotheus 4:17
17 Maar de Heere heeft mij bijgestaan, en 1 Johannes 4:14
heeft mij bekrachtigd; opdat men door mij
14 ¶ En wij hebben het aanschouwd, en
ten volle zou verzekerd zijn van de
getuigen, dat de Vader Zijn Zoon
prediking, en alle heidenen dezelve
gezonden heeft tot een Zaligmaker der
zouden horen. En ik ben uit den muil des
wereld.
leeuws verlost.
Openbaring 1:5
Titus 2:11
5 En van Jezus Christus, Die de
11 ¶ Want de zaligmakende genade Gods getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit
is verschenen aan alle mensen.
de doden, en de Overste der koningen der
aarde. Hem, Die ons heeft liefgehad, en
Hebreen 1:3
ons van onze zonden gewassen heeft in
3 Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel
Zijn bloed.
Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld
Zijner zelfstandigheid, en alle dingen
Openbaring 5:9
draagt door het woord Zijner kracht, nadat 9 En zij zongen een nieuw lied, zeggende:
Hij de reinigmaking onzer zonden door
Gij zijt waardig dat boek te nemen, en zijn
Zichzelven te weeg gebracht heeft, is
zegelen te openen; want Gij zijt geslacht,
gezeten aan de rechter hand der Majesteit en hebt ons Gode gekocht met Uw bloed,
in de hoogste hemelen;
uit alle geslacht, en taal, en volk, en natie;

Hebreen 2:17
17 Waarom Hij in alles den broederen
moest gelijk worden, opdat Hij een
barmhartig en een getrouw Hogepriester
zou zijn, in de dingen, die bij God te doen
waren, om de zonden des volks te
verzoenen.
Hebreen 9:28
28 Alzo ook Christus, eenmaal geofferd
zijnde, om veler zonden weg te nemen, zal
ten anderen male zonder zonde gezien
worden van degenen, die Hem verwachten
tot zaligheid.

Openbaring 22:17
17 En de Geest en de Bruid zeggen: Kom!
En die het hoort, zegge: Kom! En die dorst
heeft, kome; en die wil, neme het water
des levens om niet.

