“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.”

Zijn alle zonden gelijk?
Als we de Schrift onderzoeken, worden we geconfronteerd met het feit dat er vaak wordt gesproken over
zonden, die behoorlijk ernstige gevolgen kunnen hebben. Als we echter het Briet Chadasja -Nieuwe
Testament- bekijken, dan lijken alle zonden gelijk te zijn.
Zo lezen we in Jacobus 2 bijvoorbeeld, dat we schuldig zijn aan het overtreden van de gehele Wet van
God, de Torah, als we slechts één gebod overtreden (zondigen). Paulus vertelt ons dat het loon van de
zonde de dood is; er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de aard van de zonde. Beide passages
lijken aan te geven dat alle zonden gelijk zijn in de ogen van onze Schepper, maar is dat echt waar?
Voordat we de equivalentie van de verschillende zonden kunnen bespreken, moeten we eerst definiëren
wat zonde is. Zonde wordt in de Schrift gedefinieerd als het overtreden of breken van de Torah
(instructie of Wet) van God.
1 Johannes 3:4
Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid; want de zonde is de wetteloosheid
Jacobus 2:9
Maar als u met aanzien des persoons handelt, begaat u een zonde en wordt u door de Wet
ontmaskerd als overtreders.
Nu we de zonde hebben gedefinieerd als wetteloosheid of het overtreden van de Wet, kunnen we gaan
bepalen of alle zonden (het breken van de Wet) gelijk zijn.
We willen één ding benadrukken. Het overtreden of gehoorzamen van Gods Wet is niet bepalend voor
de eeuwigheid, of de redding van een persoon. Redding komt alleen door genade door geloof in de
Messias.
Nogmaals, gehoorzaamheid of ongehoorzaamheid aan de Wet van God bepaalt niet de status van
iemands redding; We worden NIET gered door werken, maar WORDEN GERED door genade door
geloof in Jesjoea HaMasjiach

Nogmaals, gehoorzaamheid of ongehoorzaamheid aan de Wet van God bepaalt niet de status van
iemands redding; We worden NIET gered door werken, maar WORDEN GERED door genade door
geloof in Jezus Christus.
In het Hebreeuws is Zijn naam Jesjoea HaMasjiach.
Nu we hebben vastgesteld wat zonde is, kunnen we onderzoeken of alle zonden voor onze Schepper
hetzelfde gewicht hebben.
Zoals we eerder aangaven, lezen we bij Jacobus dat als iemand één gebod van de Torah overtreedt, Hij
schuldig is aan het overtreden van de gehele Wet.
Jacobus 2:10
Want wie de hele Wet in acht neemt, maar op één punt struikelt, die is schuldig geworden aan alle
geboden.
Ook lezen we dat Paulus ons in Romeinen 6:23 zegt, dat het loon van de zonde de dood is.
Romeinen 6:23
Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus
Christus(Jesjoea HaMasjiach), onze Heere.
Er zijn mensen die zeggen dat deze verzen bewijzen dat in de ogen van de Vader alle zonden gelijk zijn.
Jesjoea lijkt dit echter tegen te spreken in een bekende passage.
Mattheüs 22:36-40
Meester, wat is het grote gebod in de wet? Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God,
liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het
grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze
twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten.
Het grootste of belangrijkste gebod is om God lief te hebben. Het één na belangrijkste gebod is je naaste
lief hebben als jezelf. Dit toont al aan dat sommige geboden belangrijker zijn dan andere.
Dan zijn er mensen die aandragen dat we de zonden bespreken, en niet de geboden. Bedenk echter, dat
zonde het overtreden is van de geboden; We kunnen beargumenteren dat het overtreden van een groter
gebod ernstiger is dan van de kleinere geboden.
Dit zou genoeg moeten zijn om iemand te overtuigen dat niet alle zonden gelijk zijn. Maar, zoals we bij
119 zeggen, laten we verder gaan om alles te toetsen.
De dood is de vereiste straf voor het overtreden van een aantal van de wetten die God ons gaf. Hier zijn
een paar voorbeelden:
Exodus 31:14 – Het Niet houden van de Sabbat door je gewone werk te doen
Ja, u moet de sabbat in acht nemen, want die is voor u heilig. Wie hem ontheiligt, moet zeker
gedood worden, ja, ieder die op die dag werk verricht, die persoon moet uitgeroeid worden uit het
midden van zijn volksgenoten.

Leviticus 20:2 – Kinderen Offeren
U moet vervolgens tegen de Israëlieten zeggen: Iedereen uit de Israëlieten en uit de vreemdelingen
die in Israël verblijven, die iemand uit zijn nageslacht aan de Moloch gegeven heeft, moet zeker
gedood worden: de bevolking van het land moet hem met stenen stenigen.
Leviticus 20:10 – Overspel
Een man die met de vrouw van iemand anders overspel pleegt, die met de vrouw van zijn naaste
overspel pleegt, moet zeker gedood worden, de overspeler en de overspeelster.
Leviticus 20:13-16 – Homoseksualiteit, Bestialiteit, en andere Seksuele zonden
Wanneer een man met een andere man slaapt, zoals men met een vrouw slaapt, dan hebben zij
beiden iets gruwelijks gedaan. Zij moeten zeker ter dood gebracht worden. Hun bloed rust op
henzelf. Wanneer een man een vrouw én haar moeder neemt, is dat schandelijk gedrag. Men moet
hem en die vrouwen met vuur verbranden, zodat er geen schandelijk gedrag in uw midden meer is.
Een man die met een dier de geslachtsdaad verricht, moet zeker gedood worden. Ook het dier moet
u doden. Wanneer een vrouw tot welk dier dan ook nadert om ermee te paren, dan moet u de
vrouw en het dier doden. Zij moeten zeker ter dood gebracht worden. Hun bloed rust op henzelf.
Leviticus 24:15-16 – Godslastering
En tot de Israëlieten moet u spreken: Iedereen die zijn God vloekt, moet zijn zonde dragen. Wie de
Naam van de HEERE (Jahweh) lastert, moet zeker ter dood gebracht worden. Heel de
gemeenschap moet hem zeker stenigen....
Exodus 21:12-14 – Moord met voorbedachte raad
Wie iemand zó slaat dat hij sterft, moet zeker gedood worden. Maar voor het geval dat hij het er
niet op toelegde, maar God het zijn hand liet overkomen, zal Ik voor een plaats voor u zorgen waar
hij naartoe kan vluchten. Maar wanneer iemand moedwillig tegen zijn naaste optreedt en hem met
list doodt, moet u hem bij Mijn altaar vandaan halen, zodat hij zal sterven.
Toch zijn er wetten, waarvoor bij overtreding niet de doodstraf geldt. Bijvoorbeeld;
Exodus 21:18-19 – Gevecht dat niet resulteert in de dood
Wanneer mannen onenigheid krijgen en de een slaat de ander met een steen of met zijn vuist, zodat
hij weliswaar niet sterft, maar wel het bed moet houden – als hij weer opstaat en buiten wandelt
met zijn staf, gaat hij die hem sloeg, vrijuit. Alleen moet hij diens gedwongen rusttijd vergoeden
en hem geheel laten genezen.
Exodus 22:1-4 – Heeft te doen met Stelen en Dieven
Wanneer iemand een rund of een stuk kleinvee steelt en het slacht of verkoopt, moet hij vijf
runderen als vergoeding geven voor het rund, en vier stuks kleinvee voor het stuk kleinvee. Als een
dief bij het inbreken betrapt wordt en zó geslagen wordt dat hij sterft, rust er geen bloedschuld op
degene die hem sloeg. Maar als de zon over hem opgegaan is, rust er wel bloedschuld op hem. De
dief moet alles volledig vergoeden. Heeft hij niets, dan moet hij vanwege zijn diefstal verkocht
worden. Als inderdaad het gestolene levend in zijn bezit aangetroffen wordt, moet hij het van rund
tot ezel, tot kleinvee toe dubbel vergoeden.
Leviticus 27:32-33 – Incorrect tienden geven
En alle tienden van runderen en kleinvee, van alles wat bij de telling onder de staf doorgaat, het
tiende is heilig voor de HEERE (Jahweh). Men mag niet onderzoeken of het goed is of slecht, en

men mag het niet omruilen. Als men het toch omruilt, dan is zowel dit dier als wat daarvoor
omgeruild is, heilig. Ze mogen niet vrijgekocht worden.
Numeri 5:5-7 – Algemene manier om met eenvoudige zonden om te gaan
De HEERE (JHWH) sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten en zeg: Wanneer een man of een
vrouw één van al de zonden van de mens doet, door trouwbreuk te plegen tegen de HEERE
(JHWH), dan is die persoon schuldig. Zij moeten hun zonde, die zij gedaan hebben, belijden;
daarna moet hij van zijn schuld de volle waarde vergoeden en er bovendien nog een vijfde deel aan
toevoegen. Hij moet het geven aan hem tegenover wie hij zich schuldig heeft gemaakt.
Het zal nu duidelijk zijn dat we vanuit de Schrift kunnen zien dat de Schepper niet alle zonde gelijk acht.
Afhankelijk van de zonde, stelt JHWH verschillende straffen in of manieren waarop je iets moet
teruggeven; niet op alles staat de doodstraf.
In het begin van deze studie spraken we over de verklaring van Paulus aan de Romeinen.
Romeinen 6:23
Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus
Christus (Jesjoea HaMasjiach), onze Heere.
Het lijkt ons verstandig om hier het verschil te benoemen tussen de lichamelijke dood, die als straf wordt
genoemd voor diverse wetten, en de dood die Paulus hier aanhaalt in Romeinen 6.
Het loon van de zonde is de dood, maar Paulus verwijst hier naar de geestelijke dood, ofwel de eeuwige
dood. Hoe weten we dat? Uit de context van de voorafgaande verzen. We weten al dat niet alle zonden
leiden naar een fysieke dood. Voor stelen of het niet geven van tienden is geen doodstraf vereist.
Als een fysieke dood niet nodig is, dan zij er twee mogelijkheden.
1.) De Schrift spreekt zichzelf tegen en kan niet de waarheid zijn, en moet dus worden verworpen.
Of
2.) Er zijn twee verschillende soorten dood.
We geloven niet dat de Schrift zichzelf kan tegenspreken; we geloven wel dat er een tweede dood is na
de eerste fysieke dood.
Openbaring 2:11
Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, zal zeker geen
schade toegebracht worden door de tweede dood.
Mattheüs 10:28
En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar wees
veeleer bevreesd voor Hem Die zowel ziel als lichaam te gronde kan richten in de hel.
We zien dus dat er een andere dood is, naast de fysieke dood (dood van het lichaam). De ziel kan ook
vernietigd worden; dit zou dan een eeuwige, of geestelijke dood zijn.

Laten we kort naar de verzen kijken die Romeinen 6:23 in context zetten.
Romeinen 6:20-23
Want toen u slaaf van de zonde was, was u vrij ten aanzien van de gerechtigheid. Wat voor vrucht
dan had u toen van de dingen waarover u zich nu schaamt? Immers, het einde daarvan is de dood.
Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar gemaakt, hebt u uw vrucht, die tot
heiliging leidt, met als einde eeuwig leven. Want het loon van de zonde is de dood, maar de
genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere.
We zien dat als we slaven zijn van de zonde, onze vrucht of het eindresultaat de dood is. Als we echter
vrij zijn van de zonde en slaven zijn van de Schepper, dan zal onze vrucht heiliging voortbrengen en
zullen we het eeuwige leven ontvangen. De opties die ons worden gegeven zijn of de eeuwige dood, of
het eeuwige leven.
Voor meer informatie over het boek Romeinen, onder andere hoofdstuk 6, verwijzen we naar onze
studie: De Paulinische Paradox Deel 5: Romeinen.
We raden je echter aan om de hele Paulinische Paradox serie te bekijken, te beginnen bij deel 1: Heeft
de Meerderheid het Ooit Fout? Voordat je doorgaat naar Deel 5
Dus, nogmaals, de dood waar Paulus in Romeinen 6:23 naar verwijst is de eeuwige dood, ook wel de
tweede dood genoemd, die volgt op het oordeel voor hen die niet staan geschreven in het Boek des
Levens. Deze staat helemaal los van de eerste dood, die we hier op aarde ervaren, en die slechts een
fysieke dood is. Jesjoea zei in Mattheüs 10:28, dat we niet bang hoeven te zijn voor de fysieke dood. De
Schepper zou liever zien dat we onze fysieke leven verliezen dan ons eeuwige leven.
1 Corinthe 5:5
Deze man over te geven aan de satan, tot verderf van het vlees, opdat de geest behouden zal
worden op de dag van de Heere Jezus.
Als de Schepper de doodstraf instelde voor ongehoorzaamheid aan specifieke delen van Zijn Torah, dan
bedoelde Hij daarmee de fysieke dood van het individu. Het is belangrijk om te onthouden dat niet alle
zonden een fysieke dood vereisen.
Als definitief bewijs dat niet alle zonden gelijk zijn voor de Vader, weten we dat er één onvergeeflijke
zonde bestaat.
Markus 3:28-29
Voorwaar, Ik zeg u dat alle zonden de mensenkinderen vergeven zullen worden, en de lasteringen
die zij ook maar uitgesproken zullen hebben; maar wie gelasterd zal hebben tegen de Heilige
Geest, die heeft geen vergeving in eeuwigheid, maar is schuldig en verdient het eeuwige oordeel.
Deze tekst laat ons zien dat niet alle zonden gelijk zijn, want er is een zonde die niet vergeven kan
worden, terwijl dat voor de rest wel geldt. Voor meer informatie over deze verzen, verwijzen we naar
onze studie: De Onvergeeflijke Zonde. Dus om terug te komen op onze beginvraag: "Zijn alle zonden
gelijk voor God?", kunnen we zowel ja als nee zeggen. Vanuit een fysiek, aards, standpunt, zijn ze dat
niet. Bij de verschillende zonden is er verschil in de ernst van de gevolgen voor ons fysieke leven hier
op aarde. Als we echter de straf bedoelen die wordt vereist voor alle zonden in het geestelijke, dan is die
voor alles hetzelfde.

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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FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland
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