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                    TOT VERGEVING DER ZONDEN – WELKE ZONDEN?               

 

                                             HANDELINGEN 2:38 

 

Handelingen 2:36-42 volgens de Statenvertaling van 1977: 

 

“36 Zo wete dan zekerlijk het ganse huis Israels, dat God Hem tot een Heere en Christus 

gemaakt heeft, namelijk dezen Jezus, Dien gij gekruist hebt. 

 

37 En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart, en zeiden tot Petrus en de andere 

apostelen: Wat zullen wij doen mannen broeders? 

 

38 En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van 

Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes 

ontvangen. 

 

39 Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen, die daar verre zijn, zo velen als er de 

Heere, onze God, toe roepen zal. 

 

40 En met veel meer andere woorden betuigde hij, en vermaande hen, zeggende: Wordt 

behouden van dit verkeerd geslacht! 

 

41 Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt; en er werden op dien dag tot hen 

toegedaan omtrent drie duizend zielen. 

 

42 En zij waren volhardende in de leer der apostelen, en in de gemeenschap, en in de breking 

des broods, en in de gebeden. 

 

Zoals bekend bij gelovigen, die het Woord der waarheid recht snijden, gaat het in 

Handelingen 2 over het volk Israël. Petrus maakt hun duidelijk dat ze hun Messias hebben 

gekruisigd. In vers 37 werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere 

apostelen: “Wat zullen wij doen mannen broeders?” 

 

In vers 38 vertelt Petrus hen wat ze moeten doen. In de Statenvertaling  staat dat ze zich 

moesten bekeren en zich laten dopen “…………..TOT VERGEVING DER 

ZONDEN,…………”. 

 

Welke zonden worden hier bedoeld?  

 

Allereerst moeten we bedenken dat hier NIET wordt gezegd dat Christus stierf voor hun 

zonden, dat is daar in het geheel niet ter sprake alhoewel de woorden “tot vergeving der 

zonden” dat  zouden kunnen doen vermoeden.  

 

Omdat wij nu in de bedeling der Genade Gods leven en het evangelie van 1Kor.15:1-4 het 

evangelie is dat door de opgestane Heere Jezus Christus is geopenbaard aan de Apostel Paulus 

bestaat de mogelijkheid dat Hand.2:38 “…..tot vergeving der zonden……..” wordt gelezen 

vanuit de bedeling der genade Gods. Er wordt dan iets in die tekst ingelezen wat er niet staat.  

 

                              -------------------------------------------------- 
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In Handelingen 2 is Israël nog steeds onder de Wet. En onder de Wet moest men, als men had 

gezondigd, een offer brengen voor alleen die begane zonde.  Men was er dus nooit klaar mee, 

vandaar dat ze tot het einde (van hun aardse leven) moesten volharden! Zie de nu volgende, 

zeer duidelijke, teksten: 

 

“Matth.24:13: Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden”. 
 

“Markus 13:13 En gij zult gehaat worden van allen, om Mijns Naams wil; 

maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. 

 

“1Petrus 1:9 Verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der 

zielen”. 
 

                          

Vergelijk nu eens Rom.3:19-22 met 1Petrus 1:3; 5:9-13 en Jacobus 2:17-26. 

 

“Rom.3:19-22: 19  Wij weten nu, dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen, die onder 

de wet zijn; opdat alle mond gestopt worde en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. 

20 Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden, voor Hem; want 

door de wet is de kennis der zonde. 

21 Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende 

getuigenis van de wet en de profeten: 

22 Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en 

over allen, die geloven; want er is geen onderscheid”. 

 

“1Petrus 1:3: Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die naar Zijn 

grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop, door de opstanding van 

Jezus Christus uit de doden”. 

 

“1Petrus 1:5-9: “5 Die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die 

bereid is, om geopenbaard te worden in den laatsten tijd. 

6 In welke gij u verheugt, nu een weinig tijds (zo het nodig is) bedroefd zijnde door menigerlei 

verzoekingen; 

7 Opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, hetwelk vergaat 

en door het vuur beproefd wordt, bevonden worde te zijn tot lof, en eer, en heerlijkheid, in de 

openbaring van Jezus Christus; 

8 Denwelken gij niet gezien hebt, en nochtans liefhebt, in Denwelken gij nu, hoewel Hem niet 

ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde; 

9 Verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen. 

 

“1Petrus 1:13: Daarom opschortende de lenden uws verstands, en nuchteren zijnde, hoopt 

volkomenlijk op de genade, die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus”. 

 

De cursief geschreven passages zijn bedoeld om het feit aan te geven dat het “uws geloof”  

is (dus hun geloof) dat hen rechtvaardigt (dit in tegenstelling met het evangelie van Paulus 

waar het gaat om “door het geloof van Jezus Christus”) en dat redding aan het einde 

van hun geloof komt (in plaats van aan het begin in het evangelie van Paulus), en de genade 

waarvan wordt gesproken in 1Petrus 1:13 zullen ze niet eerder bezitten dan bij de tweede 

komst van Jezus Christus naar de aarde.  
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Daarentegen zijn werken, in het evangelie van Paulus, totaal uitgesloten; of het nu gaat om 

gered te worden, gered te blijven of om te bewijzen dat je bent gered. In het evangelie van 

Petrus (of de leer in Hebreeën, Jacobus en Johannes) zijn werken een wezenlijk deel. Jacobus 

bevestigt dat, hij maakt het zeer duidelijk dat het geloof van iemand altijd wordt bewezen 

door, en onlosmakelijk verbonden met, zijn werken.  

 

 

“Jacobus 2:17-26: 17 Alzo ook het geloof, indien het de werken niet heeft, is bij zichzelven 

dood. 

18 Maar, zal iemand zeggen: Gij hebt het geloof, en ik heb de werken. Toon mij uw geloof uit 

uw werken, en ik zal u uit mijn werken mijn geloof tonen. 

19 Gij gelooft, dat God een enig God is; gij doet wel; de duivelen geloven het ook, en zij 

sidderen. 

 

20 Maar wilt gij weten, o ijdel mens, dat het geloof zonder de werken dood is? 

21 Abraham, onze vader, is hij niet uit de werken gerechtvaardigd, als hij Izak, zijn zoon, 

geofferd heeft op het altaar? 

22 Ziet gij wel, dat het geloof mede gewrocht heeft met zijn werken, en het geloof volmaakt is 

geweest uit de werken? 

23 En de Schrift is vervuld geworden, die daar zegt: En Abraham geloofde God, en het is hem 

tot rechtvaardigheid gerekend, en hij is een vriend van God genaamd geweest. 

24 Ziet gij dan nu, dat een mens uit de werken gerechtvaardigd wordt, en niet alleenlijk uit 

het geloof? 

25 En desgelijks ook Rachab, de hoer, is zij niet uit de werken gerechtvaardigd geweest, als 

zij de gezondenen heeft ontvangen, en door een anderen weg uitgelaten? 

26 Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, alzo is ook het geloof zonder de werken 

dood. 

 

                                  ----------------------------------------------- 

 

En onder de Wet werd het evangelie van het Koninkrijk gepredikt, Matth.3:2 en Matth.4:17.   

Wat was Jezus Christus toen Hij op aarde was? Zie Rom.15:8:  

 

“En ik zeg, dat Jezus Christus een dienaar geworden is der besnijdenis, vanwege de waarheid 

Gods, opdat Hij bevestigen zou de beloftenissen der vaderen”. 

 

Maar ze wilden Hem niet, Matth.27:45: “ Zijn bloed kome over ons, en over onze kinderen”. 

 

Zie ook Johannes 19:15: 

 

“Maar zij riepen: Neem weg, neem weg, kruisig Hem! Pilatus zeide tot hen: Zal ik uw 

Koning kruisigen? De overpriesters antwoordden: Wij hebben geen koning, dan de keizer. 

 

Nu had de Heere Jezus gezegd in Lukas 23:33-34:  

 

33 En toen zij kwamen op de plaats, genaamd Hoofdschedel plaats, kruisigden zij Hem 

aldaar, en de kwaaddoeners, den een ter rechter zijde en den ander ter linker zijde. 
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23:34 En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun; want zij weten niet, wat zij doen. En 

verdelende Zijn klederen, wierpen zij het lot. 

 

“Vader vergeef het hun want ze weten niet wat ze doen” Hieruit leren we dat: 

 

1)-Ze wisten niet wat ze deden, dus wisten ze niets van het sterven van de Heer dat was hun 

totaal onbekend!  

 

Zie bijvoorbeeld Lukas 18:31-34 en Joh.20:9. 

 

“Lukas 18:31-34: 31 En Hij nam de twaalven bij Zich, en zeide tot hen: Ziet, wij gaan op 

naar Jeruzalem, en het zal alles volbracht worden aan den Zoon des mensen, wat geschreven 

is door de profeten. 32 Want Hij zal den heidenen overgeleverd worden, en Hij zal bespot 

worden, en smadelijk behandeld worden, en bespogen worden.33 En Hem gegeseld hebbende, 

zullen zij Hem doden; en ten derden dage zal Hij wederopstaan.34 En zij verstonden geen van 

deze dingen; en dit woord was voor hen verborgen, en zij verstonden niet, hetgeen gezegd 

werd”. 

 

“Joh.20:9: Want zij wisten nog de Schrift niet, dat Hij van de doden moest opstaan”. 

 

2)-Het kruisigen van de Messias hun vergeven zou worden als ze zich bekeerden, lieten dopen 

  in Zijn Naam tot vergeving der zonden. (Hand.2:38). 

  

Aldus gaat het in Handelingen 2:38 om vergeving der zonden met betrekking tot het 

ombrengen van hun Messias. Dus niet al hun zonden, van verleden, heden en toekomstige 

waren vergeven, want ze waren nog steeds onder de Wet hetgeen duidelijk blijkt uit  

Hand.2: 42: 

 

“En zij waren volhardende in de leer der apostelen,………………………”.  

 

Zie ook Hand.21:20: 

 

“En zij, dat gehoord hebbende, loofden den Heere, en zeiden tot hem: Gij ziet, broeder, 

hoevele duizenden van Joden er zijn, die geloven; en zij zijn allen ijveraars van de wet”. 

 

Zie eveneens Matth.5:18-19: 

 

“18 Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet een jota 

noch een tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied. 

 

19 Zo wie dan een van deze minste geboden zal ontbonden, en de mensen alzo zal geleerd 

hebben, die zal de minste genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar zo wie 

dezelve zal gedaan en geleerd hebben, die zal groot genaamd worden in het Koninkrijk der 

hemelen. 

 

Uit het voorgaande moge duidelijk blijken dat het in Handelingen 2 uitsluitend om 

Israëlieten gaat die onder de Wet zijn. En hun zonden die daar vergeven worden hebben 

betrekking op het kruisigen van hun Messias.  

Opmerking: Petrus spreekt tot “Joodse mannen” in Hand2:14, en in Hand.2:22 tot: “Gij 

                    Israëlitische mannen” en in Hand.2:36 over: “het ganse huis Israëls”. Niets over 
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                    de Heidenen! 

Ze kunnen dus op geen enkele manier leden van het Lichaam van Christus zijn. 

  

Opmerking: De King James Bijbel noemt, in Hand.2:38, het woord “remission” in plaats van  

                    “forgiveness”. In Ef.1:7 gebruikt de King James wel het woord “forgiveness”. 

                     Blijkbaar betekent het woord “remission” zoiets als kwijtschelding. 

                     Kwijtschelding van datgene waarvan Petrus hen beschuldigde. 

 

                                         ------------------------------------- 

 

                                  

                                   De Gemeente als Lichaam van Christus. 

 

In Rom.6:14 zegt de apostel Paulus: 

 

“Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de wet, maar onder de 

genade”. 

 

“Gal.2:16: Doch wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, 

maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat 

wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus, en niet uit de werken der wet; 

daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden”. 

 

Wij, als leden van het Lichaam van Christus hebben totale vergeving der misdaden (zonden), 

verleden, heden en toekomstige, volgens Ef.1:7 en Kol.1:14. 

 

Efeziërs 1:7 en Kol.1:14 volgens de Statenvertaling: 

“Ef.1:7 In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der 

misdaden, naar den rijkdom Zijner genade”. 

 

“Kol.1:14: In Denwelken wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving 

der zonden”. 

 

 

L. H. Meijer. 

 

04-11-2011. 
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