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10. De oplossing voor Zonde? 

1. Begripsvraag over de volgende woorden in deze tekst: 

 
Wat is ‘redding’:  dat je over de kloof heen komt en bij God komt, gered van zonde 
 
Wat is ‘geschenk van God’: iets wat God zomaar gegeven heeft. Een kado. 
 
Hoezo ‘opscheppen’:   opscheppen, alsof je zelf iets gedaan hebt voor je redding 
 
Wat zijn bv ‘uw prestaties’:  iets wat de mens zelf kan doen, waar hij God niet voor nodig heeft. 
 
Welke van deze 4 woorden past het beste bij ‘menselijke bedenksels’:    (uw) prestaties 
 
Waarom?  Omdat het woord ‘prestaties’ verwijst naar eigen inspanningen, dat je het zelf zou  
kunnen oplossen. Het is het tegenovergestelde van Gods oplossing die een geschenk is. 

 

2. Noem eens een paar oplossingen die mensen bedenken om (op hun manier) 
toch bij God te horen en naar de hemel mogen. Schrijf eens op wat je zo in het 
dagelijks leven daarover hoort. 
à Ik pas altijd goed op en doe mijn best. 
 
à Ik ben gedoopt en ga naar de dienst/mis. 
 
à Het maakt niet uit hoe je het doet, iedereen moet dat voor zichzelf bepalen. 
 
à Uiteindelijk komt het allemaal neer op dezelfde God en komt alles goed. De één via Jezus,  
de ander door Mohammed of Boeddha. Er is toch maar één God. 
 
à Ik zie wel als ik dood ga. Als er dan iets is, dan kom ik er echt wel in hoor. 
 
à Als God echt zo goed is en liefdevol, stuur Hij echt geen mensen naar de hel. 
 

3. Had jij er zelf een oplossing voor? Zo ja, wat dacht jij? 
 
 
 

“De redding, die het geloof u bracht, hebt u te danken aan 
zijn genade, niet aan uzelf; het is een geschenk van God 9 
en niet het gevolg van uw prestaties. Er is dus geen enkele 
reden om u op iets te laten voorstaan [op te scheppen].”   
Efezen 2:8-9   gnb96 
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