
©Stichting Deltacursus, 2000–2011  Stille tijd 03 NBV + HSV
 

1 

3. De zondeval Stille tijd 

Nieuwe Bijbelvertaling Herziene Statenvertaling 
 
Dag 1BS Genesis 3:1-24. De zondeval 

1 Van alle in het wild levende dieren die God, de HEER, gemaakt had, 
was de slang het sluwst. Dit dier vroeg aan de vrouw: ‘Is het waar dat 
God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen 
eten?’ 2 ‘We mogen de vruchten van alle bomen eten,’ antwoordde de 
vrouw, 3 ‘behalve die van de boom in het midden van de tuin. God 
heeft ons verboden van de vruchten van die boom te eten of ze zelfs 
maar aan te raken; doen we dat toch, dan zullen we sterven.’ 4 ‘Jullie 
zullen helemaal niet sterven,’ zei de slang. 5 ‘Integendeel, God weet dat 
jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet, dat jullie dan als 
goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad.’  
6 De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit, ze 
waren een lust voor het oog, en ze vond het aanlokkelijk dat de boom 
haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. 
Ze gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en ook hij at ervan. 
7 Toen gingen hun beiden de ogen open en merkten ze dat ze naakt 
waren. Daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten er 
lendenschorten van.  
8 Toen de mens en zijn vrouw God, de HEER, in de koelte van de 
avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor 
hem tussen de bomen. 9 Maar God, de HEER, riep de mens: ‘Waar 
ben je?’ 10 Hij antwoordde: ‘Ik hoorde u in de tuin en werd bang 
omdat ik naakt ben; daarom verborg ik me.’ 11 ‘Wie heeft je verteld 
dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom waarvan ik je 
verboden had te eten?’ 12 De mens antwoordde: ‘De vrouw die u hebt 
gemaakt om mij terzijde te staan, heeft mij vruchten van de boom 
gegeven en toen heb ik ervan gegeten.’ 13 ‘Waarom heb je dat gedaan?’ 
vroeg God, de HEER, aan de vrouw. En zij antwoordde: ‘De slang 
heeft me misleid en toen heb ik ervan gegeten.’  
14 God, de HEER, zei tegen de slang: ‘Vervloekt ben jij dat je dit hebt 
gedaan, het vee zal je voortaan mijden, wilde dieren wenden zich af; op 
je buik zul je kruipen en stof zul je eten, je hele leven lang. 
15 Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nage-
slacht en het hare, zij verbrijzelen je kop, jij bijt hen in de hiel.’  
16 Tegen de vrouw zei hij: ‘Je zwangerschap maak ik tot een zware last, 
zwoegen zul je als je baart. Je zult je man begeren, en hij zal over je 
heersen.’  
17 Tegen de mens zei hij: ‘Je hebt geluisterd naar je vrouw, gegeten 
van de boom die ik je had verboden. Vervloekt is de akker om wat jij 
hebt gedaan, zwoegen zul je om ervan te eten, je hele leven lang. 
18 Dorens en distels zullen er groeien, toch moet je van zijn gewassen 
leven. 19 Zweten zul je voor je brood, totdat je terugkeert tot de aarde, 
waaruit je bent genomen: stof ben je, tot stof keer je terug.’  
20 De mens noemde zijn vrouw Eva; zij is de moeder van alle levenden 
geworden. 21 God, de HEER, maakte voor de mens en zijn vrouw 
kleren van dierenvellen en trok hun die aan.  
22 Toen dacht God, de HEER: Nu is de mens aan ons gelijk gewor-
den, nu heeft hij kennis van goed en kwaad. Nu wil ik voorkomen dat 
hij ook vruchten van de levensboom plukt, want als hij die zou eten, 
zou hij eeuwig leven. 23 Daarom stuurde hij de mens weg uit de tuin 
van Eden om de aarde te gaan bewerken, waaruit hij was genomen. 
24 En nadat hij hem had weggejaagd, plaatste hij ten oosten van de 
tuin van Eden de cherubs en het heen en weer flitsende, vlammende 
zwaard. Zij moesten de weg naar de levensboom bewaken. 

1 De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld, die de 
HEERE God gemaakt had; en hij zei tegen de vrouw: Is het echt zo 
dat God gezegd heeft: U mag niet eten van alle bomen in de hof? 2 En 
de vrouw zei tegen de slang: Van de vrucht van de bomen in de hof 
mogen wij eten, 3 maar van de vrucht van de boom die in het midden 
van de hof staat, heeft God gezegd: U mag daarvan niet eten en hem 
niet aanraken, anders sterft u. 4 Toen zei de slang tegen de vrouw: U 
zult zeker niet sterven. 5 Maar God weet dat, op de dag dat u daarvan 
eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed 
en kwaad kennend.  
6 En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij 
een lust was voor het oog, ja, een boom die begerenswaardig was om er 
verstandig door te worden; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf 
ook wat aan haar man, die bij haar was, en hij at ervan. 7 Toen werden 
de ogen van beiden geopend en zij merkten dat zij naakt waren. Zij 
vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schorten.  
8 En zij hoorden de stem van de HEERE God, Die in de hof wandel-
de, bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw 
zich voor het aangezicht van de HEERE God te midden van de bomen 
in de hof. 9 En de HEERE God riep Adam en zei tegen hem: Waar 
bent u? 10 En hij zei: Ik hoorde Uw stem in de hof en ik werd be-
vreesd, want ik ben naakt; daarom verborg ik mij. 11 En Hij zei: Wie 
heeft u verteld dat u naakt bent? Hebt u van die boom gegeten waar-
van Ik u geboden had daar niet van te eten? 12 Toen zei Adam: De 
vrouw die U gaf om bij mij te zijn, die heeft mij van die boom gegeven 
en ik heb ervan gegeten. 13 En de HEERE God zei tegen de vrouw: 
Wat hebt u daar gedaan! En de vrouw zei: De slang heeft mij bedrogen 
en ik heb ervan gegeten. 14 Toen zei de HEERE God tegen de slang: 
Omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt onder al het vee en onder 
alle dieren van het veld! Op uw buik zult u gaan en stof zult u eten, al 
de dagen van uw leven. 15 En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen 
u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u 
de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen. 16 Tegen de 
vrouw zei Hij: Ik zal uw moeite in uw zwangerschap zeer groot maken; 
met pijn zult u kinderen baren. Naar uw man zal uw begeerte uitgaan, 
maar hij zal over u heersen. 17 En tegen Adam zei Hij: Omdat u 
geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten 
hebt waarvan Ik u gebood: U mag daarvan niet eten, is de aardbodem 
omwille van u vervloekt; met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen 
van uw leven; 18 dorens en distels zal hij voor u laten opkomen en u 
zult het gewas van het veld eten. 19 In het zweet van uw gezicht zult u 
brood eten, totdat u tot de aardbodem terugkeert, omdat u daaruit 
genomen bent; want stof bent u en u zult tot stof terugkeren.  
20 En Adam gaf zijn vrouw de naam Eva, omdat zij moeder van alle 
levenden is. 21 En de HEERE God maakte voor Adam en voor zijn 
vrouw kleren van huiden en kleedde hen daarmee.  
22 Toen zei de HEERE God: Zie, de mens is geworden als één van 
Ons, omdat hij goed en kwaad kent. Nu dan, laat hij zijn hand niet 
uitsteken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij 
eeuwig zou leven! 23 Daarom zond de HEERE God hem weg uit de hof 
van Eden, om de aardbodem te bewerken, waaruit hij genomen was. 
24 Hij verdreef de mens, en plaatste ten oosten van de hof van Eden de 
cherubs met een vlammend zwaard, dat heen en weer bewoog, om de 
weg naar de boom des levens te bewaken. 
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Dag 2 Genesis 4:1-12. Het loon, dat de zonde geeft, is de dood 

1 De mens, Adam, had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd 
zwanger en bracht Kaïn ter wereld. ‘Met de hulp van de HEER,’ zei ze, 
‘heb ik het leven geschonken aan een man!’ 2 Later bracht ze zijn broer 
ter wereld, Abel. Abel werd herder, Kaïn werd landbouwer. 3 Op een 
keer bracht Kaïn de HEER een offer van wat hij had geoogst. 4 Ook 
Abel bracht een offer; van de eerstgeboren dieren van zijn kudde koos 
hij de mooiste uit. De HEER merkte Abel en zijn offer op, 5 maar 
voor Kaïn en zijn offer had hij geen oog. Dat maakte Kaïn woedend, 
zijn blik werd donker. 6 De HEER vroeg hem: ‘Waarom ben je zo 
kwaad, waarom kijk je zo donker? 7 Handel je goed, dan kun je toch 
iedereen recht in de ogen kijken? Handel je slecht, dan ligt de zonde op 
de loer, begerig om jou in haar greep te krijgen; maar jij moet sterker 
zijn dan zij.’ 8 Kaïn zei tegen zijn broer Abel: ‘Laten we het veld in 
gaan.’ Toen ze daar waren, viel hij zijn broer aan en sloeg hem dood. 
9 Toen vroeg de HEER: ‘Waar is Abel, je broer?’ ‘Dat weet ik niet,’ 
antwoordde Kaïn. ‘Moet ik soms waken over mijn broer?’ 10 ‘Wat heb 
je gedaan?’ zei de HEER. ‘Hoor toch hoe het bloed van je broer uit de 
aarde naar mij schreeuwt. 11 Daarom: vervloekt ben jij! Ga weg van 
deze plek, waar de aarde haar mond heeft opengesperd om het bloed 
van je broer te ontvangen, het bloed dat jij vergoten hebt. 12 Ook al 
bewerk je het land, het zal je niets meer opbrengen. Dolend en dwa-
lend zul je over de aarde gaan.’ 

1 En Adam had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger 
en baarde Kaïn, en zei: Ik heb een man van de HEERE gekregen! 2 En 
zij baarde opnieuw: zijn broer Abel. Abel werd herder van kleinvee en 
Kaïn werd bewerker van de aardbodem. 3 En het gebeurde na verloop 
van dagen dat Kaïn van de opbrengst van de aardbodem aan de HEERE 
een offer bracht. 4 Ook Abel bracht een offer, van de eerstgeborenen van 
zijn kleinvee en van hun vet. De HEERE nu sloeg acht op Abel en op 
zijn offer, 5 maar op Kaïn en op zijn offer sloeg Hij geen acht. Toen 
ontstak Kaïn in grote woede en liet hij zijn hoofd zakken. 6 En de 
HEERE zei tegen Kaïn: Waarom bent u in woede ontstoken en waarom 
heeft u uw hoofd laten zakken? 7 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. 8 En Kaïn sprak met zijn broer Abel. En het gebeurde, toen zij 
op het veld waren, dat Kaïn zijn broer Abel aanviel en hem doodde. 
9 En de HEERE zei tegen Kaïn: Waar is Abel, uw broer? En hij zei: Ik 
weet het niet; ben ik de hoeder van mijn broer? 10 En Hij zei: Wat hebt 
u gedaan! Er is een stem van het bloed van uw broer, dat van de aardbo-
dem tot Mij roept. 11 Nu dan, u bent vervloekt, weg van de aardbodem, 
die zijn mond heeft opengedaan om het bloed van uw broer uit uw hand 
op te nemen. 12 Als u de aardbodem bewerkt, zal die u zijn volle op-
brengst niet meer geven; u zult dolend en dwalend over de aarde gaan. 

 
Dag 3 Jesaja 59:1-2. De zonde brengt scheiding tussen de mens en God (vgl. Psalm 66:18) 

1 De arm van de HEER is niet te kort om te redden,  
zijn gehoor niet te zwak om te luisteren – 2 jullie wangedrag is het dat 
jullie en je God uit elkaar heeft gedreven; door jullie zonden houdt hij 
zich verborgen en wil hij je niet meer horen.  
18 Had ik kwaad in mijn hart gevonden, de Heer had mij niet ge-
hoord. 

1 Zie, de hand van de HEERE is niet te kort dat ze niet zou kunnen 
verlossen, en Zijn oor is niet toegestopt dat het niet zou kunnen horen.  
2 Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God, 
uw zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij u 
niet hoort.  
18 Had ik in mijn hart onrecht op het oog gehad, de Heere zou mij 
niet hebben gehoord. 

 
Dag 4 Galaten 5:17-21. De zonde brengt strijd 

17 Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest, en wat de 
Geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, 
dus u kunt niet doen wat u maar wilt. 18 Maar wanneer u door de 
Geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. 19 Het is 
bekend wat onze eigen wil allemaal teweegbrengt: ontucht, zedeloos-
heid en losbandigheid, 20 afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, 
jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, 21 afgunst, bras- en 
slemppartijen, en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waar-
schuwing die ik u al eerder gaf: wie zich aan deze dingen overgeven, 
zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. 

17 Want het vlees begeert tegen de Geest in, en de Geest tegen het vlees 
in; en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. 
18 Als u echter door de Geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. 
19 Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, 
hoererij, onreinheid, losbandigheid, 20 afgoderij, toverij, vijandschap-
pen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkin-
gen in de leer, 21 jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en 
dergelijke; waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat 
wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven. 

 
Dag 5 Romeinen 1:18-32. Vóór de dood komt Gods oordeel al over de overtreders 

18 En vanuit de hemel openbaart Gods toorn zich over al het kwaad 
en onrecht van hen die met hun onrechtvaardigheid de waarheid 
geweld aandoen. 19 Want wat een mens over God kan weten is hun 
bekend omdat God het aan hen kenbaar heeft gemaakt. 20 Zijn on-
zichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zicht-
baar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het 
verstand waarneembaar. Er is niets waardoor zij te verontschuldigen 
zijn, 21 want hoewel ze God kennen, hebben ze hem niet de eer en de 
dank gebracht die hem toekomen. Hun overpeinzingen zijn volkomen 
zinloos en hun onverstandig hart is verduisterd. 22 Terwijl ze beweren 
wijs te zijn, zijn ze dwaas 23 en hebben ze de majesteit van de onver-
gankelijke God ingewisseld voor beelden van vergankelijke mensen, 
vogels, lopende en kruipende dieren. 24 Daarom heeft God hen in hun 
lage begeerten uitgeleverd aan zedeloosheid, waarmee ze hun lichaam 
onteren. 25 Ze hebben de waarheid over God ingewisseld voor de 
leugen; ze vereren en aanbidden het geschapene in plaats van de schep-
per, die moet worden geprezen tot in eeuwigheid. Amen. 26 Daarom 
heeft God hen uitgeleverd aan onterende verlangens. De vrouwen 
hebben de natuurlijke omgang verruild voor de tegennatuurlijke, 27 en  

18 Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over 
alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, die de waarheid 
in ongerechtigheid onderdrukken, 19 omdat wat van God gekend kan 
worden, hun bekend is. God Zelf heeft het hun immers geopenbaard. 
20 Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de 
schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk 
én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te veront-
schuldigen zijn. 21 Want zij hebben, hoewel zij God kennen, Hem niet 
als God verheerlijkt of gedankt, maar zij zijn verdwaasd in hun overwe-
gingen en hun onverstandig hart is verduisterd. 22 Terwijl zij zich 
uitgaven voor wijzen, zijn zij dwaas geworden, 23 en hebben zij de 
heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat 
lijkt op een vergankelijk mens, op vogels en op viervoetige en kruipende 
dieren. 24 Daarom ook heeft God hen in de begeerten van hun hart 
overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te ont-
eren. 25 Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen, en 
het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, Die te prijzen is tot 
in eeuwigheid. Amen. 26 Daarom heeft God hen overgegeven aan 
oneervolle hartstochten, want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke  
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ook de mannen hebben de natuurlijke omgang met vrouwen losgelaten 
en zijn in hartstocht voor elkaar ontbrand. Mannen plegen ontucht 
met mannen; zo worden ze ervoor gestraft dat ze van God zijn afge-
dwaald. 28 Omdat ze het beneden hun waardigheid achtten God te 
erkennen, heeft God hen overgeleverd aan hun eigen onbetrouwbaar-
heid en doen ze wat verwerpelijk is. 29 Ze zijn door en door onrecht-
vaardig en boosaardig, hebzuchtig en slecht. Ze zijn door en door 
afgunstig, moordzuchtig en twistziek, doortrapt en kwaadaardig. Ze 
roddelen 30 en spreken kwaad, haten God, zijn hoogmoedig, trots en 
verwaand. Ze zijn vindingrijk in het kwaad, tonen geen ontzag voor 
hun ouders, 31 zijn kortzichtig en trouweloos, zonder liefde en on-
barmhartig. 32 En hoewel ze het vonnis van God kennen en weten dat 
mensen die dergelijke dingen doen de dood verdienen, doen ze dit alles 
toch. Sterker nog, ze juichen het zelfs toe dat anderen het ook doen. 

omgang vervangen door de tegennatuurlijke. 27 En evenzo hebben ook 
de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in 
wellust voor elkaar ontbrand: mannen doen schandelijke dingen met 
mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf. 
28 En omdat het hun niet goeddacht God te erkennen, heeft God hen 
overgegeven aan verwerpelijk denken, om dingen te doen die niet pas-
sen. 29 Ze zijn vervuld van allerlei ongerechtigheid, hoererij, boosaar-
digheid, hebzucht, slechtheid. Ze zijn vol afgunst, moord, ruzie, bedrog, 
kwaadaardigheid. 30 Kwaadsprekers zijn het, lasteraars, haters van God, 
smaders, hoogmoedigen, grootsprekers, bedenkers van slechte dingen, 
ongehoorzaam aan hun ouders, 31 onverstandigen, trouwelozen, men-
sen zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, onbarmhartig. 32 Zij 
kennen het recht van God, namelijk dat zij die zulke dingen doen de 
dood verdienen, en toch doen zij niet alleen zelf deze dingen, maar 
stemmen ook in met hen die ze doen. 

 
Dag 6 Romeinen 2:1-16. Na de dood komt Gods laatste oordeelsdag 

1 Natuurlijk, u veroordeelt dit alles. Maar u bent evenmin te veront-
schuldigen. Het oordeel dat u over anderen velt, velt u over uzelf, want 
de dingen die u veroordeelt doet u zelf ook. 2 Wij weten dat God hen 
die dergelijke dingen doen terecht veroordeelt. 3 Of denkt u soms dat 
u, die zelf doet wat u in anderen veroordeelt, de straf van God kunt 
ontlopen? 4 Veracht u dan zijn onbegrensde goedheid, geduld en 
verdraagzaamheid, en weet u niet dat zijn goedheid u tot inkeer wil 
brengen? 5 Doordat u zo hardleers bent en niet tot inkeer wilt komen, 
maakt u dat de straf waartoe God u veroordeelt op de dag dat hij zijn 
rechtvaardig vonnis uitspreekt en uitvoert, alleen maar zwaarder wordt. 
6 God beloont ieder mens naar zijn daden. 7 Aan wie het goede doet 
en daarin volhardt, aan wie glorie, eer en onsterfelijkheid zoekt, 
schenkt hij het eeuwige leven. 8 Maar wie handelt uit geldingsdrang, 
de waarheid niet eerbiedigt en zich laat leiden door onrecht, straft hij 
met zijn toorn en woede. 9 Iedereen die het slechte doet wacht leed en 
ellende, de Joden in de eerste plaats, maar ook de andere volken. 
10 Iedereen die het goede doet wacht glorie, eer en vrede, de Joden in 
de eerste plaats, maar ook de andere volken. 11 God maakt geen on-
derscheid.  
12 Allen die gezondigd hebben zonder de wet te kennen, zullen ook 
zonder de wet verloren gaan; en allen die gezondigd hebben terwijl ze 
de wet wel kennen, zullen door de wet worden veroordeeld. 13 Niet 
wie de wet slechts aanhoort zal voor God rechtvaardig zijn, maar wie 
de wet naleeft. 14 Wanneer namelijk heidenen, die de wet niet hebben, 
de wet van nature naleven, dan zijn ze zichzelf tot wet, ook al hebben 
ze hem niet. 15 Ze bewijzen door hun daden dat wat de wet eist in 
hun hart geschreven staat; en hun geweten bevestigt dit, omdat ze 
zichzelf met hun gedachten beschuldigen of vrijpleiten. 16 Dit alles zal 
blijken op de dag waarop, volgens het evangelie dat ik verkondig, God 
door Christus Jezus oordeelt over wat er in de mens verborgen is. 

1 Daarom bent u niet te verontschuldigen, o mens, wie u ook bent die 
anderen oordeelt, want waarin u de ander oordeelt, veroordeelt u uzelf. 
U immers die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen. 2 En wij weten 
dat het oordeel van God in overeenstemming met de waarheid is over 
hen die zulke dingen doen. 3 En u, o mens, die hen oordeelt die zulke 
dingen doen, en ze zelf ook doet, denkt u dat u aan het oordeel van 
God zult ontkomen? 4 Of veracht u de rijkdom van Zijn goedertieren-
heid, verdraagzaamheid en geduld, zonder te weten dat de goedertie-
renheid van God u tot bekering leidt? 5 Maar in overeenstemming met 
uw hardheid en uw onbekeerlijke hart hoopt u voor uzelf toorn op 
tegen de dag van de toorn en van de openbaring van het rechtvaardig 
oordeel van God, 6 Die ieder vergelden zal naar zijn werken, 
7 namelijk hun die met volharding het goede doen en heerlijkheid, eer 
en onvergankelijkheid zoeken: het eeuwige leven. 8 Hun echter die 
twistziek zijn en ongehoorzaam aan de waarheid, maar gehoorzaam aan 
de ongerechtigheid, zal gramschap en toorn vergolden worden. 
9 Verdrukking en benauwdheid zullen komen over de ziel van ieder 
mens die het kwade teweegbrengt, eerst over de Jood, en ook over de 
Griek, 10 maar heerlijkheid en eer en vrede over ieder die het goede 
werkt, eerst over de Jood, en ook over de Griek. 11 Want er is geen 
aanzien des persoons bij God.  
12 Want zij die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet 
verloren gaan, en zij die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de 
wet geoordeeld worden. 13 Niet de hoorders van de wet zijn immers 
rechtvaardig voor God, maar de daders van de wet zullen gerechtvaar-
digd worden. 14 Want wanneer heidenen, die de wet niet hebben, van 
nature doen wat de wet zegt, zijn zij, hoewel zij de wet niet hebben, 
zichzelf tot wet. 15 Zij tonen dat het werk van de wet geschreven is in 
hun hart. Daar getuigt ook hun geweten van, en hun gedachten onder-
ling beschuldigen of ook verontschuldigen elkaar. 16 Zo zal het gaan op 
de dag wanneer God de verborgen dingen van de mensen zal oordelen 
door Jezus Christus, overeenkomstig mijn Evangelie. 

 
Dag 7 Johannes 3:18-21 en 36. Zonder Jezus Christus blijft een mens veroordeeld en verloren 

18 Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie 
niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in 
de naam van Gods enige Zoon. 19 Dit is het oordeel: het licht kwam 
in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het 
licht, want hun daden waren slecht. 20 Wie kwaad doet, haat het licht; 
hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. 21 Maar 
wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God 
werkzaam is in alles wat hij doet.’ 
36 Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, wie de Zoon niet wil 
gehoorzamen zal dat leven niet kennen; integendeel, Gods toorn blijft 
op hem rusten. 

18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, 
is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de enig-
geboren Zoon van God. 19 En dit is het oordeel, dat het licht in de 
wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liefgehad, meer 
dan het licht, want hun werken waren slecht. 20 Want ieder die kwaad 
doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet 
ontmaskerd worden. 21 Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, 
opdat van zijn werken openbaar wordt dat zij in God gedaan zijn. 
36 Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon onge-
hoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op 
hem. 
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Dag 8 Romeinen 3:9-20. Alle mensen hebben verlossing nodig 

9 Wat betekent dit alles? Zijn we als Joden nu bevoordeeld? Niet in 
alle opzichten, want ik heb immers al heel duidelijk gemaakt dat allen, 
zowel de Joden als de andere volken, in de macht van de zonde zijn. 
10 Zo staat er ook geschreven:  
‘Er is geen mens rechtvaardig, zelfs niet één,  
11 er is geen mens verstandig,  
er is geen mens die God zoekt.  
12 Allen hebben ze zich afgewend,  
heel de mensheid is verdorven.  
Er is geen mens die nog het goede doet,  
er is er zelfs niet één.  
13 Hun keel is een open graf,  
hun tong is bedrieglijk,  
achter hun lippen schuilt het gif van een adder,  
14 hun mond is vol vervloeking en venijn.  
15 Ze haasten zich om bloed te vergieten,  
16 brengen ellende en vernietiging.  
17 De weg van de vrede kennen ze niet,  
18 angst voor God kennen ze niet.’  
19 Wij weten dat de wet in alles wat hij zegt alleen tot degenen spreekt 
die aan de wet zijn onderworpen. Maar uiteindelijk wordt ieder mens 
het zwijgen opgelegd en staat de hele wereld schuldig voor God. 
20 Daarom is voor hem geen sterveling onschuldig omdat hij de wet 
naleeft, want juist de wet leert ons de zonde kennen. 

9 Wat dan wel? Zijn wij voortreffelijker? Beslist niet! Wij hebben 
immers zojuist én Joden én Grieken beschuldigd dat zij allen onder de 
zonde zijn,  
10 zoals geschreven staat:  
Er is niemand rechtvaardig, ook niet één,  
11 er is niemand die verstandig is,  
er is niemand die God zoekt.  
12 Allen zijn zij afgedwaald,  
samen zijn zij nutteloos geworden.  
Er is niemand die goeddoet,  
er is er zelfs niet één.  
13 Hun keel is een open graf,  
met hun tong plegen zij bedrog,  
addergif is onder hun lippen.  
14 Hun mond is vol vervloeking en bitterheid,  
15 hun voeten zijn snel om bloed te vergieten.  
16 Vernieling en ellende is op hun wegen,  
17 en de weg van de vrede hebben zij niet gekend.  
18 De vreze Gods staat hun niet voor ogen.  
19 Wij weten nu dat alles wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die 
onder de wet zijn, opdat elke mond gestopt wordt en de hele wereld 
doemwaardig wordt voor God.  
20 Daarom zal uit werken van de wet geen vlees voor Hem gerechtvaar-
digd worden. Door de wet is immers kennis van zonde. 

 
Dag 9 Psalm 32:1-11. Als je jouw zonden niet wilt belijden 

1 Van David, een kunstig lied.  
Gelukkig de mens van wie de ontrouw wordt vergeven,  
van wie de zonden worden bedekt.  
2 Gelukkig als de HEER zijn schuld niet telt,  
als in zijn geest geen spoor van bedrog is.  
3 Zolang ik zweeg, teerden mijn botten weg,  
kreunend leed ik, de hele dag.  
4 Zwaar drukte uw hand op mij, dag en nacht,  
mijn kracht smolt weg als in de zomerhitte. sela 
5 Toen beleed ik u mijn zonde,  
ik dekte mijn schuld niet toe,  
ik zei: ‘Ik beken de HEER mijn ontrouw’ –  
en u vergaf mij mijn zonde, mijn schuld. sela 
6 Laten uw getrouwen dus tot u bidden  
als zij in zichzelf een zonde vinden.  
Stormt dan een vloed van water aan,  
die zal hen niet bereiken.  
7 Bij u ben ik veilig, u behoedt mij in de nood  
en omringt mij met gejuich van bevrijding. sela 
8 ‘Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan.  
Ik geef raad, op jou rust mijn oog.  
9 Wees niet redeloos als paarden of ezels  
die met bit en toom worden bedwongen,  
dan zal geen kwaad je treffen.’  
10 Een slecht mens heeft veel leed te verduren,  
maar wie op de HEER vertrouwt wordt met liefde omringd.  
11 Verheug u in de HEER, rechtvaardigen, en juich,  
zing het uit, allen die oprecht zijn van hart. 

1 Een onderwijzing van David.  
Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven,  
van wie de zonde bedekt is.  
2 Welzalig de mens wie de HEERE de ongerechtigheid niet toerekent, 
en in wiens geest geen bedrog is.  
3 Toen ik zweeg, teerden mijn beenderen weg,  
onder mijn jammerklachten, de hele dag.  
4 Want dag en nacht drukte Uw hand zwaar op mij,  
mijn levensvocht veranderde in een zomerse droogte. Sela 
5 Mijn zonde maakte ik U bekend,  
mijn ongerechtigheid bedekte ik niet.  
Ik zei: Ik zal mijn overtredingen belijden voor de HEERE.  
En Ú vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde. Sela 
6 Daarom zal iedere heilige tot U bidden  
ten tijde dat U Zich laat vinden.  
Voorzeker, een overstroming van machtige wateren  
zal hem niet bereiken.  
7 U bent mijn schuilplaats, U beschermt mij voor benauwdheid,  
U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Sela 
8 Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan;  
ik geef raad, mijn oog is op u.  
9 Wees niet als een paard,  
als een muildier, dat geen verstand heeft.  
Zijn bek houdt men in toom met bit en toom;  
dan kan hij u niet te na komen.  
10 De goddeloze heeft veel smarten,  
maar wie op de HEERE vertrouwt,  
hem zal de goedertierenheid omringen.  
11 Verblijd u in de HEERE en verheug u, rechtvaardigen,  
zing vrolijk, alle oprechten van hart! 
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Dag 10 Romeinen 6:13-19. Stel jezelf niet langer in dienst van de zonde 

13 Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor 
het onrecht, maar stel uzelf in dienst van God. Denk aan uzelf als 
levenden die uit de dood zijn opgewekt en stel uzelf in dienst van God 
als een werktuig voor de gerechtigheid. 14 De zonde mag niet langer 
over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar leeft onder de 
genade.  
15 Betekent dit nu dat we vrijuit mogen zondigen omdat we niet 
onder de wet staan, maar onder de genade leven? Absoluut niet. 
16 Wanneer u zich als slaaf in iemands dienst stelt, weet u toch dat u 
hem moet gehoorzamen? Wanneer u de zonde dient, leidt dat tot de 
dood; wanneer u God gehoorzaamt, leidt dat tot vrijspraak. 17 Maar 
God zij gedankt: u was slaven van de zonde, maar nu gehoorzaamt u 
van ganser harte de leer waaraan u zich hebt toevertrouwd, 18 en 
bevrijd van de zonde hebt u zich in dienst gesteld van de gerechtigheid. 
19 Ik druk me zo gewoon mogelijk uit, omdat het anders uw begrip te 
boven gaat. Zoals u zich ooit in dienst stelde van zedeloosheid en 
onrecht om een wetteloos leven te leiden, zo stelt u zich nu in dienst 
van de gerechtigheid om heilig te leven. 

13 En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van 
ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God, als mensen 
die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van 
gerechtigheid zijn voor God. 14 Want de zonde zal over u niet heersen. 
U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade.  
15 Wat dan? Zullen wij zondigen omdat wij niet onder de wet maar 
onder de genade zijn? Volstrekt niet! 16 Weet u niet dat aan wie u uzelf 
als slaaf ter beschikking stelt tot gehoorzaamheid, u slaaf bent van wie u 
gehoorzaamt: óf van de zonde, tot de dood, óf van de gehoorzaamheid, 
tot gerechtigheid? 17 Maar God zij dank: u was wel slaaf van de zonde, 
maar nu bent u van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld van 
de leer waaraan u overgegeven bent. 18 En, vrijgemaakt van de zonde, 
bent u dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid. 19 Ik spreek op mense-
lijke wijze vanwege de zwakheid van uw vlees. Want zoals u uw leden 
beschikbaar gesteld hebt ten dienste van de onreinheid en van de ene 
wetteloosheid tot de andere wetteloosheid, stel zo nu uw leden beschik-
baar ten dienste van de gerechtigheid, tot heiliging. 

 


