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JEZUS BEVRIJDT VAN DE VLOEK OVER ONS LEVEN ALS GEVOLG VAN DE ZONDE
HJM Sales
Geliefde broeders en zusters, niet altijd hebben kinderen Gods het juiste besef van het feit,
dat hun of andermans zonden heel vervelende gevolgen en consequenties kunnen hebben.
Gevolgen voor henzelf of voor anderen! En soms denken zij zelfs, dat de negatieve gevolgen
automatisch zullen worden opgeheven na het belijden van die zonden aan God. Helaas is
dat niet altijd het geval. Christenen geloven en weten, dat Jezus vergeeft en van schuld
bevrijdt, geneest en verlost, rust en vrede geeft en het geweten reinigt. Maar vaak beseffen
zij niet ten volle, dat Jezus hen ook van de negatieve gevolgen van de zonde wil vrijmaken.
Zonden kunnen uiteraard fysieke, materiële gevolgen hebben
Broeders en zusters, indien u fraudeert met uw belastingaangiftebiljet, dan moet het u niet
bevreemden dat daar een geldboete op volgt. Zélfs nadat u deze zonde bij de Belastingdienst heeft opgebiecht en bij de Here Jezus Christus heeft beleden! Waarmee overigens
niet gezegd is, dat God niet bij machte zou zijn om er voor te zorgen, dat er geen geldboete
zal worden opgelegd.
Ook als u een verkeersovertreding begaat, kan er een boete volgen of u nu spijt toont of niet.
Als kinderen geen zin hebben om te studeren voor een examen en hun ouders hierover
maar wat voorliegen, dan zullen zij beslist zakken.
Indien u (herhaaldelijk) overspel pleegt, zou het u niet moeten verbazen dat uw vrouw u niet
meer vertrouwt en tóch van u wil scheiden, zélfs nadat u berouw heeft getoond bij haar en bij
de Heer. Hoewel God altijd verlangt om verbroken huwelijken te herstellen!
En als u veroordeeld bent tot een gevangenisstraf voor divere misdaden, dan zult u meestal
tóch de straf moeten uitzitten, óndanks dat u intussen een christen bent geworden en uw
misdaden bij de Heer hebt beleden. Hoewel God uiteraard anders zou kunnen bepalen.
Zonden hebben echter ook geestelijke gevolgen
Het is niet zo moeilijk om ook hiervan een aantal te noemen.
Uw regelmatig door u bedrogen echtgenote is wellicht haar gehele verdere leven verbitterd
en wil absoluut nooit meer mannen vertrouwen.
Wellicht heeft u in uw leven zó volhard in ontucht en onreinheid, dat u er aan verslaafd
raakte. U beleed uw zonden toen u christen werd en God verloste u. Maar u realiseert zich
nu, dat het toch een zwakke plek in uw leven is gebleven. Want u ontdekte, dat alleen
wanneer u heel dicht bij Jezus blijft, u van verdere zonden gevrijwaard blijft.
Wellicht bent u ooit in uw leven misbruikt. U heeft uw belager of aanrander inmiddels
vergeven, maar diep in uw binnenste is er toch een bepaalde bitterheid of wrok of andere
emotionele band gebleven.
Op school werd u voortdurend gepest om welke reden dan ook, waarna er een diep
wantrouwen jegens anderen in uw hart kwam, dat nooit meer is weggegaan.
U heeft zelf een van uw kinderen nooit zo gewaardeerd en nu bent u tot de ontdekking
gekomen, dat uw kind gebukt gaat onder een groot minderwaardigheidscomplex.
De voorbeelden zijn talrijk. Zo kunnen er in het hart tengevolge van allerlei zonden (onze
eigen of andermans zonden) gevoelens van minderwaardigheid, woede, pijn, negativiteit,
koppigheid, geslotenheid, wraakzucht, verdriet, bitterheid, onvergevingsgezindheid,
afwijzing, vijandigheid of wrok zijn ontstaan.
Zonden brengen vervloekingen op onze levens voort
Broeders en zusters, de bijbel is er heel erg duidelijk over, dat zonden gevolgen oproepen.
Dit bleek al meteen ná de zondeval van Adam en Eva. God waarschuwde dat zij op dezelfde
dag zouden sterven, waarop zij van de verboden vrucht zouden eten (Gen. 2:17). Zo
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gebeurde het ook! Na hun zonde trad de geestelijke dood onmiddellijk in (Gen. 3:6-15),
terwijl de lichamelijke dood op een later tijdstip intrad.
Maar er waren, zo sprak God, zelfs nóg meer negatieve, desastreuze consequenties.
Gen. 3:15-19 – “En Ik zal vijandschap zetten tussen u (NB, de slang, satan) en tussen deze
vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij
zult het de verzenen vermorzelen. Tot de vrouw zeide Hij: Ik zal zeer vermenigvuldigen uw
smart, namelijk uwer dracht; met smart zult gij kinderen baren; en tot uw man zal uw
begeerte zijn, en hij zal over u heerschappij hebben. En tot Adam zeide Hij: Dewijl gij
geluisterd hebt naar de stem uwer vrouw, en van dien boom gegeten, waarvan Ik u gebood,
zeggende: Gij zult daarvan niet eten; zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt; en met smart
zult gij daarvan eten al de dagen uws levens. Ook zal het u doornen en distelen voortbrengen, en gij zult het kruid des velds eten. In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten,
totdat gij tot de aarde wederkeert, dewijl gij daaruit genomen zijt; want gij zijt stof, en gij zult
tot stof wederkeren.”
We lezen hier over een aantal vreselijke gevolgen.
Er zou vijandschap tussen de volgelingen van God en satans volgelingen komen. De aarde
zou worden vervloekt en voortaan doornen en distelen voortbrengen. De mens zou ook
lichamelijk moeten sterven en tot stof wederkeren. De mannen zouden voortaan keihard
moeten werken voor hun boterham. U begrijpt, broeders en zusters, dat er veel onenigheid in
huwelijken en gezinnen kan komen, als de man steeds doodmoe thuis komt van zijn werk.
De vrouwen zouden met pijn en moeite hun kinderen moeten baren. Kinderen baren duidt
ook op kinderen grootbrengen. Ook in de opvoeding zouden de vrouwen pijn en smart gaan
ervaren. Tenslotte was de door God ingestelde harmonieuze huwelijkseenheid tussen man
en vrouw kapot gemaakt. “……. en tot uw man zal uw begeerte zijn, en hij zal over u
heerschappij hebben.” De vrouw zou proberen over de man controle te verkrijgen, maar de
man zou over haar heersen, want hij is nu eenmaal fysiek veel sterker.
De zonden van Adam en Eva hadden dus vreselijke gevolgen! Voor individuen, voor mannen
en vrouwen, voor huwelijken en gezinnen, maar ook voor de aarde. Zonden maken satan en
de demonen actief in onze levens. Zij zijn immers onze bittere vijanden. Zonden leiden tot
vermoeidheid, tot pijn en smart en tot onvruchtbaarheid van de mens en van de aarde. Ze
leiden tot grote problemen in gezinnen en in huwelijken.
De bijbel zegt letterlijk, dat onze zonden de vloek over onze levens brengen of afroepen.
Deut. 28:15 – “Daarentegen zal het geschieden, indien gij de stem des HEEREN, uws Gods,
niet zult gehoorzaam zijn, om waar te nemen, dat gij doet al Zijn geboden en Zijn inzettingen,
die ik u heden gebiede; zo zullen al deze vloeken over u komen, en u treffen.”
Leest u in dit verband ook Gen. 27:12; Num. 5:11-27; Deut. 11:26-28 en 28:15,20; 1 Sam.
2:12-17 en 3:12-13; Ps. 109:17; Jer. 23:10; Zach. 5:3-4; Mal. 2:2 en 3:9; Gal. 3:10.
U begrijpt dat deze vloek in feite het indirecte gevolg is van de vloek, die God op de zonden
van Adam en Eva legde. Gen. 3:17b-18a – “……………….; zo zij het aardrijk om uwentwil
vervloekt; en met smart zult gij daarvan eten al de dagen uws levens. Ook zal het u doornen
en distelen voortbrengen,…………………….” Het was een afschuwelijke vloek met stekende
pijnen tot gevolg, want het werd uitgebeeld middels scherpe doornen en distelen.
1 Cor. 15:56 zegt dat de prikkel, dat wil zeggen de angel van de dood de zonde is. De dood
wordt geprikkeld en dus geactiveerd (getriggerd) door de zonde. Als de zonde voleindigd is
(rijp is), baart het de dood (Jak. 1:15). Maar vóór het zover is, vindt er eerst nog een heel
scala aan vloeken, dat wil zeggen aan andere bittere gevolgen (Hebr. 12:14-15) en onaangename onreinheden plaats, welke in Deut. 28:15-68 worden opgesomd, namelijk onvruchtbaarheid en allerlei ziekten, verstoring en verderf, onderdrukking en nederlagen, armoede en
andere zakelijke tegenslagen, etc. Dit alles tengevolge van ongehoorzaamheid aan God.
Br. Wilkin van de Kamp onderwijst in zijn boekje “Zeven stappen op weg naar vrijheid” dat
door volharding in zonden en ongehoorzaamheid aan God een vloek over onze levens kan
komen. Dan worden wij “kinderen der vervloeking” genoemd (2 Petr. 2:14). Deze uitdrukking
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wijst op een vervloekt geslacht van verstokte zondaren. In eerste instantie slaat het op de
onwedergeboren ongelovigen die automatisch zondigen, maar tegelijkertijd is het een
ernstige waarschuwing aan de kinderen Gods om niet te volharden in de zonde, hoewel zij
reeds wedergeboren zijn. Want God zal Zijn beschermende hand over onze levens terugtrekken, indien wij in de zonde blijven volharden. Leest u Joz. 7:10-13. Het gevolg hiervan is,
dat wij aan de vijanden worden overgeleverd en in een positie terecht komen, waardoor wij
geestelijk gebonden worden door de machten van de duisternis.
Deze vervloekingen kunnen niet alleen over ons, maar óók over ons nageslacht komen.
Onze zonden hebben ook negatieve gevolgen voor ons nageslacht
De bijbel is er duidelijk over, dat de gevolgen van onze zonden (dus de vloek) zelfs kunnen
doorwerken tot in het derde en vierde geslacht. Bij bepaalde sexuele zonden zelfs tot in het
tiende geslacht.
Ex. 20:5b – “…………………………..…; want Ik, de HEERE uw God, ben een ijverig God,
Die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde, en aan het vierde lid
dergenen, die Mij haten;”
Deut. 23:2 – “Geen bastaard zal in de vergadering des HEEREN komen; zelfs zijn tiende
geslacht zal in de vergadering des HEEREN niet komen.”
Met andere woorden, onze onschuldige (achter-)kleinkinderen, die lieve schatjes, kunnen
met de negatieve gevolgen van ónze persoonlijke zonden worden geconfronteerd. Is dat niet
verschrikkelijk? Dat zouden wij toch beslist niet moeten willen?
In 2 Sam. 12:1-14 kunnen we over de verschrikkelijke gevolgen van het overspel van koning
David met Bathseba en de daarmee gepaard gaande moord op Uria lezen. Zijn huis zou
voor altijd in de greep van geweld en strijd komen. Ook zou er ontucht en overspel plaatsvinden, terwijl zijn pasgeboren zoon zou sterven.
En ook in Joz. 7:10-13 lazen we reeds over de negatieve nasleep van zonden. Het volk van
Israël zou (nadat zij het Beloofde Land waren binnengetrokken) de vijanden niet kunnen
verslaan, tótdat de verborgen zonden uit het midden waren verwijderd.
Vervloekingen kunnen ook door uitgesproken woorden ontstaan
Vervloekingen kunnen in ons leven niet alleen door zondige daden, maar ook door uitgesproken woorden werkzaam worden. Bewust uitgesproken woorden, maar ook onnadenkende en
onbewuste woorden! Br. Wilkin van de Kamp legt uit, dat óf wijzelf óf iemand anders deze
vervloekingen kunnen hebben uitgesproken.
Want woorden hebben grote kracht. Zo schiep God hemel en aarde door Zijn Woord (Gen.
1). Woorden hebben dus scheppingskracht. Maar woorden hebben ook vernietigingskracht,
want hét wapen van satan is de leugen (Joh. 8:44). Onze woorden kunnen óf de dood tot
gevolg hebben, óf het leven (Spr. 12:18; 18:8, 20-21). Mensen uit Afrika en bijvoorbeeld
Indonesië zijn zich nog heel goed bewust van de verborgen kracht van een uitgesproken
vloek. Wij in Europa niet meer!
Spr. 18:20-21 – “Van de vrucht van ieders mond zal zijn buik verzadigd worden; hij zal
verzadigd worden van de inkomst zijner lippen. Dood en leven zijn in het geweld der tong; en
een ieder, die ze liefheeft, zal haar vrucht eten.”
Hoe duidelijk is de bijbel hier! De woorden die wij uiten, kunnen heel funest zijn. Als wij
steeds maar weer onze kinderen kleineren met woorden als: “Dat kun jij toch niet! Jij bent
hopeloos! Jij bent lelijk! Dat leer jij toch nooit!”, dan moet het ons niet verbazen, dat dit
inderdaad ook zo zal uitkomen. En als wij onszelf steeds voorhouden, dat iets ons nooit zal
lukken, of dat het leven zinloos voor ons is en wij in feite daarmee onszelf vervloeken, dan
zal het beslist ook die kant opgaan. Want zodra de duistere machten, die overal in de lucht
aanwezig zijn, onze negatieve woorden opvangen, zullen ze alles in het werk gaan stellen
om die woorden ook te laten uitkomen. Want satan en de demonen zijn uit op ons verderf.
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Maar prijst God! Jezus heeft de vloek op Zich genomen
Maar, broeders en zusters, er is desondanks geen enkele situatie hopeloos voor God. Hij is
veel en veel sterker dan satan. Hij is vol liefde en vergevingsgezindheid en wil niets liever
dan om ons te vergeven en te herstellen en te omhelzen. De vervloekingen op onze levens
kunnen worden verbroken in de Naam van Jezus. Of dat nu vloeken tengevolge van onze
eigen zonden, of vloeken tengevolge van de zonden van onze voorouders betreffen. Of dat
nu vloeken tengevolge van de woorden van iemand anders of onze eigen woorden zijn.
God is zó goed! Hij stuurde Zijn Zoon Jezus om voor de mensen aan het kruis te sterven.
Joh. 3:16 – “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon
gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven
hebbe.”
Ieder mens die in Jezus’ Offer gelooft, Hem aanneemt, z’n zonden belijdt en de zondige
duisternis vaarwel zegt, wordt gered. Hij wordt allereerst vergeven en schoongewassen van
elke zonde en daarna Gods kind.
Maar Jezus wil nog méér doen. Hij wil ons ook verlossen van de vervloekingen over onze
levens. Jezus wil die vervloekingen op Zich nemen, want de bijbel zegt dat Hij Zelf tot een
vloek werd. Gal. 3:13 – “Christus heeft ons verlost van den vloek der wet, een vloek
geworden zijnde voor ons; want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die aan het hout
hangt.”
Door onze zonden werd de aarde vervloekt. Voortaan zou de aarde doornen en distels
voortbrengen. Maar Jezus verloste ons van deze vloek. Dáárom werd Hij met een doornenkroon gekroond. Matt. 27:27-31 – “Toen namen de krijgsknechten des stadhouders Jezus
met zich in het rechthuis, en vergaderden over Hem de ganse bende. En als zij Hem ontkleed hadden, deden zij Hem een purperen mantel om; En een kroon van doornen
gevlochten hebbende, zetten die op Zijn hoofd, en een rietstok in Zijn rechterhand; en
vallende op hun knieën voor Hem, bespotten zij Hem, zeggende: Wees gegroet, Gij Koning
der Joden! En op Hem gespogen hebbende, namen zij den rietstok en sloegen op Zijn hoofd.
En toen zij Hem bespot hadden, deden zij Hem den mantel af, en deden Hem Zijn klederen
aan, en leidden Hem heen om te kruisigen.“
De Romeinse soldaten sloegen die vreselijke kroon met lange dorens diep in het hoofd van
Jezus, onze Heiland. De vloek als gevolg van onze zonden kwam op het arme hoofd van
Jezus terecht. Maar God de Vader had het zo besloten, opdat wij vrij zouden kunnen worden
van alle vervloekingen over onze levens. Prijs en dank God voor eeuwig. Hij is zo goed.
Als wij onze zonden belijden en ons goed bekeren, dan zal Jezus ons vrijmaken van elke
vloek. Wij moeten ons uiteraard allereerst bekeren van onze eigen zonden, maar óók van de
zonden van onze voorouders. Want God verlangt van ons, dat wij ook de zonden van onze
voorouders belijden. Lev. 26:40 – “Dan zullen zij hun ongerechtigheid belijden, en de
ongerechtigheid hunner vaderen met hun overtredingen, waarmede zij tegen Mij overtreden
hebben, en ook dat zij met Mij in tegenheid gewandeld hebben.“
Vaak weten wij best wel welke zonden onze (voor-)ouders hebben gepleegd, omdat wij het
in onszelf herkennen en terugzien. Zo niet, dan mogen we het bij God neerleggen en om Zijn
openbaring vragen. Deze belijdenis deed de profeet Daniël ook daadwerkelijk (Dan. 9:5-16).
Broeders en zusters, heeft u door zondige woorden of daden in het hart van uw naaste pijn
of bitterheid of welk negatief gevolg dan ook veroorzaakt? Belijdt het bij hem of haar en bij
God. Vraag Hem om die vloek te verbreken in Jezus’ Naam. Is er in uw hart afwijzing of
wrok, etc. door anderen veroorzaakt? Verbreek deze vloek in de Naam van Jezus. En belijdt
de zonden van uw voorouders, opdat de banden van ziekten en andere vervloekingen zullen
worden verbroken. God zal u volkomen vrijmaken. God zegene u. Amen.

