
Erfzonde(n)? 
 
Erfzonde, of erfzonden. Klopt dat wel? Klopt deze term wel? Is dit wel een bijbelse 
term? En hoe zit dat nu precies? In sommige kerken wordt geleerd dat we erfzonden 
hebben. We erven de zonden van ons voorgeslacht. En dat is niet best. Maar waarop 
wordt dat gebaseerd? Want als wij de zonden van ons voorgeslacht erven zijn we er 
ook verantwoordelijk voor. Iets wat ik erf is van mij, is mijn eigendom, toch? 
 
God schiep de mens en dat was zeer goed. En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, 
het was zeer goed.  (Genesis 1:31 HSV) Alles wat God voortbrengt is goed en 
uitsluitend goed. Door de zonde kwam en komt er een scheiding tussen God en de 
mens. Doordat de geest sterft als gevolg van de zonde gaat het geestelijke dood en 
verdwijnt het geestelijke, het goddelijke uit ons zijn, uit ons bestaan. 
Doordat het geestelijke in Adam stierf kwam de zondemacht en de zondige neiging in 
zijn leven. Ik denk dat het helpt als we beseffen dat de zonde een macht, een entiteit 
is. Het is de zonde die zich begerig uitstrekt naar de mens. In vers 7 van Genesis 4 is 
dat goed te lezen waar de HEERE tegen Kaïn zegt, “Is het niet zo dat u, als u het 
goede doet, uw hoofd kunt opheffen? Maar als u niet het goede doet, ligt de zonde 
aan de deur. Naar u gaat zijn begeerte uit, maar ú moet over hem heersen.  
 
Doordat Adam zondigde kwam de macht van de zonde in de wereld. Deze macht 
strekt zijn begeerte uit naar de mens. Deze begeerte verlokt ons om te zondigen. 
Tevens wordt dit nog aangewakkerd door een wet in ons natuurlijke bestaan. Adam 
en Eva hadden geen last van begeerten. Ze hadden ook geen last van een prikkeling 
door een wet. De wet had voor hen geen kracht. Voor ons nu heeft de wet wel 
kracht. Want naast het goed is er nu ook het kwaad in ons. En het kwaad, de zonde 
ontleent zijn kracht aan de wet.  De prikkel nu van de dood is de zonde, en de kracht 
van de zonde is de wet. (1 Korinthe 15:56)  
 
Adam en Eva kenden alleen maar het goede. God had hen een wet gegeven met één 
bepaling. Het gehoorzamen daaraan was geen enkele moeite voor Adam en Eva. 
Ongehoorzaamheid kenden zij niet. Begeerte kenden zij niet. Om tot een overtreding 
te komen moest satan hen misleiden, verleiden en afleiden en het is hem gelukt. 
Doordat de mens zondigde kwam de dood in de wereld. En die dood is over alle 
mensen gekomen.  
Romeinen 5:12 Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en 
door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen 
gezondigd hebben. 
Wat een mens meekrijgt van zijn voorgeslacht is dus de dood. En een zondige 
neiging/natuur. Dat is erfelijk.  
Dat wil dus niet zeggen dat we de zonden van ons voorgeslacht erven. De Bijbel zegt 
dat het loon op de zonde de dood is.  



Romeinen 6:23 Want het loon van de zonde is de dood,……. . En die dood is overal 
mensen gekomen. De geest van de mens stierf en sterft door de daad van zonde.  In 
Ezechiël 18:20 lezen we, “De mens die zondigt, díe zal sterven.” Bovendien staat er in 
deze zelfde tekst dat we niet de ongerechtigheid/zonden van de vader 
meedragen/erven. “De zoon zal de ongerechtigheid van de vader niet dragen, en de 
vader zal de ongerechtigheid van de zoon niet dragen. De gerechtigheid van de 
rechtvaardige zal op hemzelf zijn, en de goddeloosheid van de goddeloze zal op 
hemzelf zijn”. 
In Jakobus 1 lezen we 'Maar ieder mens wordt verzocht, als hij door zijn eigen 
begeerte wordt meegesleurd en verlokt. Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, 
baart ze zonde, en wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood. ' (Jakobus 1:14-
15) 
Adam en Eva moesten verleid worden door iets van buitenaf. Alle mensen die na hem 
geboren zijn worden door hun eigen begeerte verleid, van binnenuit. 
 
Door de zondeval is de dood wel in het natuurlijke gekomen. Doordat Adam zondigde 
kreeg de entiteit dood de ruimte in de schepping. Daardoor is de dood over alle 
mensen gekomen. De dood van onze geest echter komt door onze eigen zonde.  
Wanneer hebben we nu gezondigd? Hebben we gezondigd omdat Adam heeft 
gezondigd? En ja, alle mensen hebben gezondigd. Maar dat betekent niet dat we 
allemaal iets vreselijks hebben gedaan. Zonde betekent ook, “je hebt je doel gemist” 
Maar kan een klein kind zondigen of zijn doel missen? De Bijbel zegt dat zonde niet 
wordt toegerekend als er geen wet is. Romeinen 5:13 “Want totdat de wet er kwam, 
was er wel zonde in de wereld. Zonde wordt echter niet toegerekend als er geen wet 
is.” 
Kan een klein kind de wet overtreden? Wanneer komt er een wet voor een kind? 
Zodra een kind zich bewust wordt en begrijpt dat er een wet is, dan pas is dat kind 
instaat om een wet te overtreden. Dan pas gaat een kind bewust zondigen. Op dat 
moment sterft de geest in deze mens. De lichamelijke dood is gekomen over alle 
mensen. De geestelijke dood over de mensen die bewust gezondigd hebben.  
Waar zouden al die jong gestorven kinderen zijn? Ze hebben geen keuze kunnen 
maken voor de Heere Jezus en ze hebben ook geen keuze kunnen maken voor de 
zonde. Waar zouden al de ongeboren kinderen zijn? Waar zijn al de geaborteerde 
baby’s? Ze hebben niet kunnen zondigen en ook geen kans gehad om te kunnen 
kiezen voor Jezus.  
Maar prijs God voor zijn goedheid en genade.  
 
Romeinen 5:15-21 Maar het is met de genadegave niet zoals met de overtreding. 
Want als door de overtreding van de ene velen gestorven zijn, veel meer is de genade 
van God en de gave door de genade die er is door de ene mens Jezus Christus, 
overvloedig geweest over velen. En het is met de gave niet zoals het was door de ene 
die zondigde. Want de veroordeling leidde ten gevolge van één overtreding wel tot 
verdoemenis, maar de genadegave bij vele overtredingen tot rechtvaardiging. Want 
als door de overtreding van de ene de dood geregeerd heeft door de ene, veel meer 



zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid 
ontvangen, in het leven regeren door de Ene, namelijk Jezus Christus. Zoals dus door 
één overtreding de veroordeling gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, zo 
komt ook door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot rechtvaardiging 
van het leven. Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens velen als 
zondaars aangemerkt worden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de Ene 
velen als rechtvaardigen aangemerkt worden. De wet echter kwam er nog bij opdat 
de overtreding zou toenemen, maar waar de zonde is toegenomen, daar is de genade 
meer dan overvloedig geweest, opdat, evenals de zonde geregeerd heeft tot de 
dood, zo ook de genade zou regeren door gerechtigheid tot het eeuwige leven, door 
Jezus Christus, onze Heere. 
 
Erfzonde(n)? Een onbijbelse en misleidende term. In de bijbel is er geen enkele grond 
voor dus kunnen we hem beter schrappen uit het taalgebruik en de bijbel gaan 
uitleggen zoals het er staat. De leer van erfzonde is een misleidende leer. Het 
evangelie van genade is de boodschap en de opdracht die Jezus gaf. Predik het 
evangelie. 
Markus 16:15 En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie 
aan alle schepselen. 
Jezus zei niet, predik het evangelie en de leer van de erfzonde. Of leer mensen de 
erfzonde en de zondigheid. Nee,Nee,Nee.  
Predik het evangelie. En evangelie betekent, Blijde boodschap, Goed nieuws. Van een 
boodschap van erfzonde wordt je niet blij. Van een boodschap van onze ontzettende 
zondigheid wordt je niet blij. 
Het evangelie is een blijde boodschap van genade. Daar wordt een mens blij van. Als 
we deze boodschap prediken dan leert het de mensen. De zaligmakende genade leert 
ons. 
 
Titus 2:11 Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen, 
12. en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in 
deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven, 
13. terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de 
grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus. 
14. Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons zou vrijkopen van alle 
wetteloosheid en voor Zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. 
15. Spreek over deze dingen, bemoedig en wijs met alle gezag terecht. Laat niemand 
u verachten. 
 
2 Petrus 3:18 Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus 
Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen. 


