
Hoofdstuk 10.2
Van de erfzonde (1)

• Vorige les:
– Door de val van Adam is de zonde in de wereld 

gekomen 
• Deze les wijst ons op:

– De rechtvaardige toerekening van Adams val aan 
al zijn nakomelingen

– Het onderscheid tussen erfzonde en dadelijke 
zonde

– De 2 delen van de Erfzonde:
• Erfschuld
• Erfsmet

– De reden waarom Christus geen erfzonde had



Van de erfzonde (2)

Waarom raakt Adams val ons allen? 
• Tweeërlei betrekking tot Adam:

1. Een natuurlijke betrekking
• Adam is als eerste mens de stamvader van het 

gehele menselijk geslacht. 
– de dadelijke zonden van Adam en Eva worden ons 

niet toegerekend
- Ezech. 18:20 de zoon zal niet dragen de  ongerechtigheid des 

vaders

2. Een verbondsbetrekking
• Als hoofd van het werkverbond vertegenwoordigde 

Adam alle mensen
– Daarom wordt de zonde van zijn val ons wel

rechtvaardig toegerekend (v/a 1, 2) 
- Rom. 5:12 Daarom, gelijk door één mens de zonde gekomen is in 

de wereld, en door  de zonde de dood, zo is de dood tot alle 
mensen doorgedrongen, omdat  zij allen gezondigd hebben

- Rom. 8:18 Gelijk nu door de zonde van één de verdoemenis over 
alle mensen is gekomen



Van de erfzonde (3)

• Elk mens wordt met erfzonde geboren (v/a 3 en 5) 
- Psalm 51:7: Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, en mijne 

moeder heeft mij  in zonde ontvangen.
- Job 14:4: Wie zal een reine geven uit den onreine? Niet een.

• Onderscheid erf- en dadelijke zonde (v/a 4)
– Dadelijke zonde:

– doen wij allen dagelijks in gedachten, woorden 
en werken (volgende les) 

– Erfzonde:
• Oorzaak van geestelijke onmacht ten goede en 

geneigdheid tot alle kwaad
- H.C. v/a 8: Maar zijn wij alzo verdorven, dat wij ganselijk 

onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Antw. Ja 
wij ; tenzij dan dat wij door den Geest Gods wedergeboren worden 

• Verbindt de mens aan alle tijdelijke en eeuwige 
straffen die over de zonde uitgesproken zijn 



Van de erfzonde (4)

• Erfzonde bestaat uit:
A. Erfschuld  en 
B. Erfsmet

A. Erfschuld door toerekening
– Wegens de verbondsbetrekking rekent God ons de schuld 

van de zonde van Adams val rechtvaardig toe (v/a 5,6,7,10)
- Rom. 5:18/19 Zo dan, gelijk door een misdaad de schuld gekomen is 

over alle  mensen tot verdoemenis. Want gelijk door de 
ongehoorzaamheid van dien enen mens velen tot zondaars gesteld zijn 
geworden …

- Efez. 2:3 en wij waren  van nature kinderen des toorns
- 1 Kor. 15:22 Want gelijk zij allen in Adam sterven

– V/a 10 noemt deze schuld ‘de verbintenis tot straf om 
Adams zonde’

• verbintenis is een Oudnederlands woord voor:
– een plicht waar we niet onder uit kunnen komen of 
– een vonnis dat ondergaan moet worden.  



Van de erfzonde (5)

Vervolg A. Erfschuld
A. Erfschuld rechtvaardig toegerekend

– Wegens verbondsrelatie met Adam
- Rom. 5:12: Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld 

ingekomen is, en door de zonde de dood, en alzo de dood tot alle 
mensen doorgegaan is,  in welken allen gezondigd hebben.

- Rom. 5:18: Zo dan, gelijk door één misdaad de schuld gekomen is 
over alle mensen tot verdoemenis,

• Bovendien!
– Wij  bevestigen dagelijks de keus van Adam

- Job 21:14  Nochtans zeggen zij tot God: Wijk van ons, want aan de 
kennis Uwer wegen  hebben wij geen lust.

– Wij volgen Adam na in zijn opstand tegen God
- Mark. 7:21 Want van binnen uit het hart der mensen komen voort 

kwade gedachten,  overspelen, hoererijen, doodslagen.
- Job 21:15: Wat is de Almachtige, dat wij Hem zouden dienen? En wat 

baat zullen wij hebben, dat wij Hem aanlopen zouden?



Van de erfzonde (6)

B. Erfsmet is de verdorvenheid die wij overerven van 
onze ouders (v/a 8)

• De Bijbel noemt deze smet:
– Vlees

- Joh. 3:8 Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees

– De oude mens
- Ef. 4:22 Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige 

wandeling, den  ouden mens

- Begeerlijkheid
- Rom. 7:7 want ook had ik de begeerlijkheid niet  geweten zonde te zijn, 

indien de wet niet zeide: Gij zult niet  begeren.

- Besmetting
- 2 Kor. 7:1 laat ons onszelven reinigen  van alle besmetting des vleses

en des geestes, voleindigende de heiligmaking  in de vreze Gods.

- Dood in misdaden
- Efeze 2:1: EN u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart 

door de misdaden en de zonden



Van de erfzonde (7)

B. De Bijbel noemt deze smet (vervolg):

– Verduistering des verstands
- Efez. 4:16 Verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven 

Gods
- 1 Kor. 2:14 Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des 

Geestes Gods  zijn

– Het missen van Gods beeld
- Rom. 3:13 Hun keel is een geopend graf; met hun tongen plegen zij 

bedrog; slangenvenijn  is onder hun lippen.

• Erfsmet wordt ook getekend als:
- Smet der zonde

- Psalm 51:7: Zie, ik ben in  ongerechtigheid geboren, en in zonde heeft 
mij mijn moeder ontvangen

- Onzalige fontein van onze handelingen
- Jak. 3:11: Welt ook een fontein uit één zelfde ader het zoet en het 

bitter?



Van de erfzonde (8)

• Erfsmet vanaf onze ontvangenis (v/a 8)
– NGB Art. 15

- waarmede de kleine kinderen zelfs besmet zijn in hunner moeders 
lichamen

– Bijbelse bewijzen:
- Gen. 5:3 en (Adam) gewon een zoon naar zijn  gelijkenis, naar zijn 

evenbeeld,
- Gen. 6:5 en al het gedichtsel der gedachten zijns harten te allen dage 

alleenlijk  boos was
- Gen. 8:21 want het gedichtsel van ‘s mensen hart is boos van zijn 

jeugd aan
- Job 14:1 wie zal een reine geven uit een onreine? Niet een
- Ps. 51:7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, en in zonde heeft mij 

mijn  moeder ontvangen

• Vraag: Schept de Heere, als een volmaakt God, dan een 
zondige ziel in de mens?
– Antw.1 : God als Schepper schept de ziel van ieder mens 

volmaakt. Als rechtvaardige Rechter rekent Hij die ziel echter 
meteen de erfzonde toe (Dogm. Dr Steenblok 900 e.v.)

– Antw.2: In geen geval, maar als een rechtvaardige Rechter, 
onthoudt Hij, …, haar die oorspronkelijke gerechtigheid (toelichting 
nr. 28 op v/a 16 Kleine Westminster Catech. E. & R. Erskine – J. Fisher



Van de erfzonde (9)

B. Nogmaals: Wat is de erfsmet? (v/a 11):

– Verdorvenheid die in de mens woont 
- Jer. 17:9 Arglistig is het hart, meer dan enig ding, ja, dodelijk is het, wie 

zal  het kennen?

– de (vergiftigde) bron van al ons zondig doen en laten
- Matth.15:19  Want uit het hart komen voort boze bedenkingen… .

• Samenvattend:
– Door de erfschuld is de mens zondaar
– Door de erfsmet doet hij de zonde

• En in de weg van bekering?
– In de rechtvaardigmaking wordt de erfschuld geheel 

weggenomen (Hfd. 15) 
– In de heiligmaking - in dit leven - de erfsmet ten dele 

en onvolmaakt (Hfd. 17) 



Van de erfzonde (10)

• Alle mensen hebben erfzonde (v/a 12)
• Richt zich tegen de dwaling van o.a. Pelagius

• Rome is semi-pelagiaans
– Een Bijbelse kerntekst tegen deze dwaling:

– Rom. 5:12: a) Daarom, gelijk door een mens de zonde in de wereld 
ingekomen is, en door  de zonde de dood; b) en alzo de dood tot alle 
mensen doorgegaan is c) in  welken allen gezondigd hebben

– Dit bewijst dat de erfzonde:
a) Gevolg is van onze verbondsrelatie met ons 

verbondshoofd Adam;
b) waardoor de mens terecht schuldig wordt 

gesteld;
c) wegens de onmiddellijke toerekening van de 

zonde van Adams val
– Daarom wordt de mens, naar Gods rechtvaardig 

oordeel, in zonde ontvangen en geboren.
- Jer. 13:23: Zal ook een Moorman zijn huid veranderen? of een 

luipaard zijn vlekken?  Zo zult gijlieden ook kunnen goed doen, die 
geleerd zijt kwaad te  doen.



Van de erfzonde (11)

• Dwalingen omtrent de erfzonde:
• Pelagius ontkende zowel erfschuld als erfsmet

- Mens geschapen als blank papier
- Zonde ontstaat uit navolging

• Rome (semi-pelagiaans) erkent erfsmet maar ontkent erfschuld
• Mens door de val verwond geworden maar niet geestelijk dood
• Erfzonde wordt door de doop weggenomen

• Socinianen, remonstranten enz. 
• Zien de erfzonde slechts als een onvolkomenheid waaruit de 

dadelijke zonden voortvloeien.
• NGB richt zich tegen al deze dwalingen:

• Art. 14: Over de geestelijke doodstaat van de mens:
- Daarom verwerpen wij al wat men hiertegen leert van den vrijen 

wil des mensen, aangezien de mens niet dan een slaaf der zonde 
is

• Art. 15 Over de erfzonde:
- Zij is ook zelfs door den Doop niet ganselijk tenietgedaan, noch 

geheel uitgeroeid, aangezien de zonde daaruit altijd als opwellend 
water uitspringt, gelijk uit een onzalige fontein.



Van de erfzonde (12)

• Christus uitgezonderd van de erfzonde (v/a 12,13). 
Waarom?
– Als Hoofd van het Genadeverbond niet begrepen 

in het Werkverbond
- Zie Rom. 3:10-18,23
- 1 Kor. 15:45: De eerste mens is  uit de aarde, aards; de tweede Mens 

is de Heere uit den hemel.

– Geboren door de krachtige werking van de Heilige 
Geest (v/a 13)

- Luk. 1:35 De Heilige Geest zal over u  komen, en de kracht des 
Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom ook,  dat Heilige, Dat uit u 
geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden

– deze tekst biedt geen enkele grond voor de roomse dwaling dat 
Maria ook zonder erfzonde geboren was!

• Hij kende geen zonde en Hij deed geen zonde
- 2 Kor. 5:21  Want Dien, Die geen zonde gekend heeft.



Van de erfzonde (13)

• Gevolgen van de erfzonde
• ‘De mens is in zo’n staat van ellende weggezonken, dat 

hij niet kan: niet zondigen’ (Dogmatiek Ds Kersten) 
– De ziel kan geen geestelijk goed doen

- 1 Kor. 2:14a Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des 
Geestes Gods  zijn; want zij zijn hem dwaasheid

- Geen begrip van God en goddelijke zaken
- Rom. 8:7 Daarom dat het bedenken des vleses vijandschap is tegen 

God; want het  onderwerpt zich der wet Gods niet; want het kan ook 
niet

- Leeft in een geestelijke doodstaat
- Efeze 2:1 daar gij dood waart door  de misdaden en de zonden;

- Kan het Woord van God niet meer verstaan 
(begrijpen)

- 1 Kor. 2:14b en hij kan ze niet verstaan, omdat  zij geestelijk 
onderscheiden worden

• Alleen een geestelijke wedergeboorte kan de mens weer 
geestelijk levend maken



Van de erfzonde (14)

Huiswerkvraag

• Wat is, in enkele woorden, het verschil tussen 
erfschuld en erfsmet?


