
 
 

 

“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, 

dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet 

vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet 

acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is 

op het schriftelijke onderwijs.” 

 

De onvergeeflijke zonde 
 

Er wordt regelmatig gevraagd wat een onvergeeflijke zonde is. Bestaat zoiets eigenlijk wel? 

 

Jezus, Zijn Hebreeuwse naam is Jesjoea, bespreekt dit concept in Markus 3:29, Mattheüs 12:31, & 

Lukas 12:10. 

 

Markus 3:29 

Maar wie gelasterd zal hebben tegen de Heilige Geest, die heeft geen vergeving in eeuwigheid, 

maar is schuldig en verdient het eeuwige oordeel. 

 

Mattheüs 12:31 
Daarom zeg Ik u: Alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden, maar de lastering tegen 

de Geest zal de mensen niet vergeven worden. 

 

Lukas 12:10 

… maar wie tegen de Heilige Geest gelasterd zal hebben, het zal hem niet vergeven worden. 

 

Misschien heb je wel eens gehoord van de “onvergeeflijke zonde”. 

 

Jesjoea zei dingen zoals: 

 

“zal niet vergeven worden” en “heeft geen vergeving in eeuwigheid” 

 

Dus denk eraan dat niet wij zeggen dat er een onvergeeflijk zonde is, maar onze Messias Zelf. 

 

Daar komt de term “niet te vergeven zonde” of “onvergeeflijke zonde” vandaan. 

 

Waar haalde Jesjoea deze kennis vandaan? Onderwees Hij iets nieuws? 

 

  



Om te beginnen gaan we een aantal woorden definiëren. 

 

Markus 3:29 

Maar wie gelasterd zal hebben tegen de Heilige Geest, die heeft geen vergeving in eeuwigheid, 

maar is schuldig en verdient het eeuwige oordeel. 

 

We gaan de Heilige ofwel de “apart gezette” Geest straks in context bespreken. Maar eerst definiëren we 

‘lasteren’. 

 

‘Lasteren’ betekent “uitschelden” of “verachten.” 

 

Paulus gebruikt hier bijvoorbeeld het woord lasteren: 

 

Romeinen 2:24 
Want de Naam van God wordt, zoals geschreven is, door uw toedoen gelasterd onder de heidenen. 

 

Paulus verwees naar Jesaja 52:5. 

 

Jesaja 52:5 
En nu, wat staat Mij hier te doen? spreekt de HEERE (Jahweh). Want Mijn volk is voor niets 

weggevoerd, zijn overheersers doen het weeklagen, spreekt de HEERE (Jahweh), en voortdurend, 

heel de dag, wordt Mijn Naam gelasterd. 

 

Dus het Nederlandse woord ‘lasteren’ betekent in het Hebreeuws “uitschelden” of “verachten”. 

 

Markus 3:29 

maar wie gelasterd zal hebben tegen de Heilige Geest, die heeft geen vergeving in eeuwigheid, 

maar is schuldig en verdient het eeuwige oordeel. 

 

Dus Jesjoea heeft het hier over een individu, die tegen de Heilige Geest ingaat, op zodanige manier dat 

hij het doel van de Heilige Geest “uitscheldt” of “veracht”. 

 

Dus is het belangrijk dat we het doel van de Geest gaan ontdekken. 

 

Voordat we dit gaan doen moeten we weten waar Jesjoea Zijn uitleg op baseert? Is dit iets nieuws? Is er 

een nieuwe doctrine? 

 

We weten dat Jesjoea niet Zijn eigen woorden sprak, maar de woorden van Zijn Vader. 

 

Johannes 14:24 
Wie Mij niet liefheeft, neemt Mijn woorden niet in acht; en het woord dat u hoort, is niet van Mij, 

maar van de Vader, Die Mij gezonden heeft. 

 

Johannes 14:10  
Gelooft u niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden die Ik tot u spreek, spreek 

Ik niet uit Mijzelf, maar de Vader, Die in Mij blijft, Die doet de werken. 

 

Dus als Jesjoea niet Zijn eigen woorden sprak, dan haalde Hij de Torah aan. 

 



En in de Torah staat; 

 

Numeri 15:30-31 
Maar de persoon die iets met opgeheven hand doet, van de ingezetenen of van de vreemdelingen, 

die lastert de HEERE (Jahweh): die persoon moet uit het midden van zijn volk uitgeroeid worden, 

want hij heeft het woord van de HEERE (Jahweh) veracht en Zijn gebod verbroken. Die persoon 

moet beslist uitgeroeid worden, zijn ongerechtigheid is op hem. 

 

Als iemand bewust en opzettelijk zondigt, dan wordt die persoon afgesneden van Israël. Het hart van die 

persoon is niet op Jahweh gericht, die het Woord van God is, maar op zichzelf, het vlees. 

 

Iemand die in ongehoorzaamheid zijn neus ophaalt voor God, laat zijn hart zien en zijn ongeloof. 

 

Zo iemand is in feite vastbesloten om het Woord te verachten, om het niet in praktijk te brengen. 

Daarom rust de schuld van de zonde nog steeds op hem, en is hij niet vergeven. 

 

“Die persoon moet beslist uitgeroeid worden, zijn ongerechtigheid is op hem.” 

 

...precies zoals Jesjoea zei: 

 

“die heeft geen vergeving in eeuwigheid, maar is schuldig en verdient het eeuwige oordeel.” 

 

We zien dus dat Jesjoea gewoon leert wat er al in de Torah staat als waarheid. 

 

De auteur van Hebreeën komt tot dezelfde conclusie, (Hebreeën 10:26-31) 

 

Hebreeën 10:26-31 
Want als wij willens en wetens zondigen, nadat wij de kennis van de waarheid ontvangen hebben, 

blijft er geen slachtoffer voor de zonden meer over, maar slechts een verschrikkelijke verwachting 

van oordeel en verzengend vuur, dat de tegenstanders zal verslinden. Als iemand de Wet van 

Mozes tenietgedaan heeft, moet hij sterven zonder barmhartigheid, op het woord van twee of drie 

getuigen. Hoeveel te zwaarder straf, denkt u, zal hij waard geacht worden die de Zoon van God 

vertrapt heeft en het bloed van het verbond, waardoor hij geheiligd was, onrein geacht heeft en de 

Geest van de genade gesmaad heeft? Wij kennen immers Hem Die gezegd heeft: Mij komt de 

wraak toe, Ik zal het vergelden, spreekt de Heere. En verder: De Heere zal Zijn volk oordelen. 

Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. 

 

Je kunt je afvragen, hoe de woorden van Jesjoea, over de onvergeeflijke zonde, passen bij het afwijzen 

van het Woord van God door te weigeren Zijn geboden te doen, zoals in Numeri 15:30-31 staat? 

 

Zie je hoe Jesjoea, en Hebreeën zich in deze verzen richten op de Geest? 

 

Het gaat steeds om het beledigen van de Geest, of het afwijzen van de Geest, of eigenlijk het volledige 

doel van de Geest. 

 

Denk aan wat we eerder hebben ontdekt, dat het lasteren van de Geest hetzelfde is als het "verachten" of 

het "uitschelden" van de Geest. 

 

  



In Hebreeën 10 moet een aantal zaken worden belicht: 

 

“Want als wij willens en wetens zondigen, nadat wij de kennis van de waarheid ontvangen hebben, 

blijft er geen slachtoffer voor de zonden meer over,...” 

 

En... 

 

“Als iemand de Wet van Mozes tenietgedaan heeft, moet hij sterven zonder barmhartigheid ...” 

 

Dat is de connectie. Op de één of andere manier heeft het afwijzen van de Geest te maken met het 

afwijzen van de Wet van God, en opzettelijk zondigen. 

 

Daarom is het belangrijk om te weten met welke reden en doel de Geest kwam, vooral in relatie tot 

zonde en de Wet van God. 

 

We weten dat de Geest ons is gegeven, om ons in het Nieuwe Verbond te wijzen op de Wet van God 

(Ezechiël 36:26-27). 

 

Ezechiël 36:26-27 
Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van 

steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal Mijn Geest in uw binnenste 

geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt 

en ze houdt. 

 

Dit werd ook bevestigd door Jesjoea toen Hij zei dat de Geest ons zou leiden in de gehele waarheid … 

 

Johannes 14:17 
namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en 

kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. 

 

Johannes 15:26 
Maar wanneer de Trooster is gekomen, Die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest van de 

waarheid, Die van de Vader uitgaat, zal Die van Mij getuigen. 

 

Johannes 16:13 
Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, 

want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de 

toekomstige dingen zal Hij u verkondigen. 

 

…en we weten dat de Wet van God de waarheid is. 

 

Psalm 119:142 (NBG) 
Uw gerechtigheid is gerechtigheid voor eeuwig, en uw Wet is waarheid. 

 

Dus, als we opzettelijk zondigen, zonde is het overtreden van de Wet van God (1 Johannes 3:4), dan 

wijzen we actief en opzettelijk het Woord van God af, het Woord waarin we juist moeten geloven. 

 

Dit zou je Bijbels en logisch gezien niet moeten verbazen. 

 



We moeten het Woord van God geloven, en Jesjoea zei dat Hij dat is (Openbaring 19:13). 

 

We kunnen niet zeggen dat we de waarheid van het Gods Woord geloven, maar er in de praktijk niets 

mee doen. (Jacobus 2:17-20). 

 

Daarom zegt de auteur van Hebreeën voorafgaand aan zijn conclusie in Hebreeën 10:26-31: "nadat wij 

de kennis van de waarheid ontvangen hebben ...", Dat betekent dat er ook mensen zijn die de kennis van 

alle instructies in het Woord van God niet hebben ontvangen, en dus nooit de kans hebben gehad om die 

te accepteren of af te wijzen, ofwel opzettelijk gehoorzaam of ongehoorzaam te zijn. 

 

We moeten niet vergeten dat onze Redder Zichzelf het Woord van God noemde (Openbaring 19:13 / 

Johannes 1:14) en dat het actief en bewust verwerpen van het Woord, hetzelfde is als het verwerpen van 

onze Redder. 

 

Dit is wat anders dan het Woord van God in onwetendheid afwijzen, en het op die manier onderwijzen. 

 

Dit kan nog steeds gebeuren als je gelooft, onder de noemer misleiding, maar binnen de parameters van 

het echte verlangen om het Woord van God te willen doen. 

 

Als gevolg daarvan worden we klein of groot in het Koninkrijk, naar de mate waarin we er per ongeluk 

naast zaten. Jesjoea leert hierover in Mattheüs 5:17-19. 

 

Jesjoea onderwees opnieuw rechtstreeks uit de Torah, en haalt hier Numeri 15:22-29 aan; 

 

Numeri 15:22-29 
En wanneer u zonder opzet gezondigd hebt, en niet al deze geboden gedaan hebt, die de HEERE 

tot Mozes gesproken heeft – alles wat de HEERE (Jahweh) u door de dienst van Mozes geboden 

heeft, vanaf de dag dat de HEERE (Jahweh) het geboden heeft en daarna, al uw generaties door – 

wanneer het zal zijn dat iets zonder opzet gedaan is, iets wat voor de ogen van de gemeenschap 

verborgen was, dan moet heel de gemeenschap volgens de bepaling één jonge stier, het jong van 

een rund, als brandoffer bereiden, als een aangename geur voor de HEERE (Jahweh), met het 

bijbehorende graanoffer en het bijbehorende plengoffer, en één geitenbok als zondoffer. Dan moet 

de priester verzoening doen voor heel de gemeenschap van de Israëlieten, en het zal hun vergeven 

worden, want het was zonder opzet. Zij hebben zelf hun offergave gebracht, een vuuroffer voor de 

HEERE (Jahweh), en hun zondoffer, voor het aangezicht van de HEERE (Jahweh), vanwege hun 

zonde zonder opzet. Dan zal het heel de gemeenschap van de Israëlieten vergeven worden, en ook 

de vreemdeling die in hun midden verblijft, want het is heel het volk zonder opzet overkomen. 

 

Als nu één persoon zonder opzet gezondigd heeft, moet hij een geit van een jaar oud als zondoffer 

aanbieden. Dan moet de priester verzoening doen voor die persoon die zonder opzet gezondigd 

heeft, met een onopzettelijke zonde, voor het aangezicht van de HEERE (Jahweh), om verzoening 

voor hem te doen, en het zal hem vergeven worden. Voor de ingezetene onder de Israëlieten, en 

voor de vreemdeling die in hun midden verblijft: één wet geldt voor u, voor hem die zonder opzet 

zonde doet. 

 

Personen die onbedoeld zondigden werden nog steeds gezien als deel van Israël, het offer (profetisch 

gezien: Jesjoea) bedekte hen. 

 



In Mattheüs 5:17-19 heeft Jesjoea dit gekoppeld aan de eeuwige beloning, die we aan het eind in het 

Koninkrijk zullen ontvangen. Enerzijds de gehoorzaamheid aan de stem van Jahweh en Zijn instructies 

(ofwel de Wet van God), en anderzijds de manier waarop we de middelen en gaven, waarmee we zijn 

gezegend, wel of niet hebben gebruikt, om Zijn Koninkrijk al dan niet te bevorderen. 

 

De conclusie is dat er een zonde is die onvergeeflijk is. Namelijk het voortdurend afwijzen van het 

geloof in het Woord van God, door opzettelijk te negeren wat er in het Woord van God staat. 

 

Deze fout werd al in de wildernis, bij de berg Sinaï, gemaakt en wij worden aangemoedigd om deze fout 

niet te herhalen. 

 

Dat kun je lezen in Hebreeën 3 en 4. 

 

Dit is belangrijk. Als we het hebben over opzettelijk zondigen, dan hebben we het niet over eenmalig 

zondigen. 

 

David pleegde bijvoorbeeld een moord. Salomo heeft allerlei zonden begaan. Dat geldt ook voor veel 

andere mensen. Al deze zonden kunnen we met voorbedachten rade ofwel opzettelijk zondigen noemen. 

 

Maar daar gaat het hier nog over . 

 

Het gaat over gewoontegetrouw, bewust en opzettelijk zondigen, als gevolg en bewijs van het verachten 

van de Geest van God. Beter gedefinieerd als het haten van Gods Wet door die volledig te negeren. 

 

Het is het tegenovergestelde van geloof en bekering. 

 

Dit zou logisch moeten zijn, want door geloof en bekering, ontvangen we vergeving . 

 

Hoe kunnen we vergeven worden als we het Woord van God verachten en smaden? 

 

Hoe kunnen we vergeven worden als we het Woord van God zo haten dat het ons geen zier kan schelen 

of we er in ons leven iets mee doen? 

 

Zie je hoe de Woorden van Jesjoea in de voltooid tegenwoordige toekomende tijd staan: (ESV in de 

tegenwoordige tijd) 

 

Markus 3:29 

maar wie gelasterd zal hebben tegen de Heilige Geest, die heeft geen vergeving in eeuwigheid, 

maar is schuldig en verdient het eeuwige oordeel. 

 

Er staat niet wie de Geest “lasterde” (verleden tijd), die heeft geen vergeving. Ooit hebben we allemaal 

de Geest gelasterd, omdat we het Woord van God allemaal hebben gehaat, totdat we tot geloof kwamen, 

en het Woord van God steeds meer gingen liefhebben. 

 

Zie je het verschil? 

 

Het gaat om hem die actief ongehoorzaam is aan het Woord van God, uit gewoonte, zonder zich daar 

druk over te maken, zonder liefde voor het Woord, voor wie er geen vergeving is. 

 



Dus, als je van het Woord van God houdt, en verlangt om het Woord van God te doen, dan laster of 

veracht je de Geest van God niet... want het is de Geest van God, die in ons hart het verlangen geeft om 

Zijn Torah te gehoorzamen 

 

Er is een verschil tussen degene die momenteel geen berouw heeft en de Geest of het Woord van God 

lastert of haat .... die persoon zal nooit vergeven worden .... en de persoon die de Geest heeft gelasterd 

en berouw heeft, en er zich nu in verheugt om Zijn Torah in praktijk te brengen, net zoals de Messias 

ons heeft geleerd en voorgeleefd ... die persoon heeft vergeving ontvangen. 

 

We hopen dat je van dit onderwijs hebt genoten. En vergeet niet om alles te onderzoeken. 

 

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God. 
 

Voor meer informatie of andere studies, verwijzen wij je naar onze website www.testeverything.net 
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