
  
 
 

 

 

het woord van de week 

 
 
 

2 Corinthiërs 5:21 
 

Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde 
gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem.   

 
Over genade en barmhartigheid gesproken! Over een God van liefde!  
In dit tekstvers komen drie partijen aan bod: Jezus, Gods Zoon, God de Vader 
en… de mens, u, jij en ik. In deze perikoop waarbinnen we dit tekstvers vinden 
en waarboven de vertalers van de NBG vertaling ‘Het ambt der verzoening’ 
hebben geschreven, valt in het bijzonder de rol van God de Vader in het geheel 
van de verzoening op. Hij wordt als de bron van de verzoening genoemd (vers 
18). Paulus stelt daar namelijk dat ‘dit alles uit God is’ - dat wil zeggen 
allereerst Goede Vrijdag en Pasen, en dat God de Vader de mens (u, jou en mij) 
door Christus met zich wilde verzoenen.  
 
Zegt Gods Woord niet dat Hij ons eerst heeft liefgehad? Hier blijkt dit in de 
daad. De door God de Vader gedachte, gewilde en geschapen mens kiest in 
Genesis (en van daaruit tot op vandaag  - erfzonde) tegen God en voor zichzelf 
- het willen zijn als God. IK op de troon. En God? Hij schrijft de mens niet af, 
maar zoekt de gevallen mens op en roept: Adam waar zijt gij? Toen nog 
verborg de eerste mens zich, maar door de tijd heen is de mens brutaler 
geworden als het gaat om de relatie God mens, mens God. Zondebesef bracht 
toen schaamte. Nu wil zelfs de christen-mens niet meer van zonde spreken 
maar nog wel van schaamte. Deze schaamte wordt dan vooral als pijnlijk  
ervaren, iets dat God toch zeker zou moeten beseffen.  
 
Maar God ziet niet de schaamte maar de schaamteloosheid van de zonde en de 
zondaar en wat doet Hij? Hij maakt Hem, zijn eniggeboren Zoon ‘die geen 
zonde gekend heeft’ tot zonde en dat… voor ons! Laat dat eens diep tot ons 
doordringen. Pauzeer hier een moment… 
  
Hoe durven wij als christenen van deze tijd het spreken over zonde na te laten 
en de naam van de Zoon van God, Jezus Christus niet te noemen als het gaat 
om het herstel van de relatie tussen ons, de mens, en God. Nemen we dan nog 
wel een tekstwoord als dat van deze week serieus? Hebben we dan iets 
begrepen van ‘het ambt der verzoening’? Hebben we dan besef van de 
grootsheid van het gebeuren waar de lijdenstijd op uitloopt - Goede Vrijdag en 
Pasen? Of blijft het bij enkel een cultureel uitzingen: wir setzen uns mit Tränen 
nieder. Want heeft die liefde van God, zoals die in dit tekstwoord naar voren 
komt, mij ooit wel eens echt zo geraakt? 
 
Stellen we ons voor: Goede Vrijdag en Pasen = ‘God in Christus de wereld met 
Zichzelf verzoenende, door ons onze overtredingen niet toe te rekenen’(vers 
19)! Wat doe ik daarmee? Leef ik er van en leef  ik er uit? Zet het me aan om dit 
geweldige nieuws, de Blijde Boodschap, door te geven? Paulus zegt in vers 20 
dat wij (dat wil zeggen hij, maar ook de verloste zondaar, elke wedergeboren 
christen) gezanten van Christus zijn en wel zo dat het is alsof ‘God door onze 
mond vermaande; in naam van Christus vragen wij u: laat u met God 
verzoenen’. Dat is onze opdracht – en wie zich als christen daar niet aan houdt, 
moet zich schamen! Schaam je evenwel het evangelie niet! 


