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Verzoening 
 
Woordenboeken: Verzoening: 

• In relaties: herstel van de vriendschap in een relatie, nadat er een breuk is opgetreden. Bijv. door 
on-derlinge conflicten bij te leggen. 

• In ‘godsdienstige’ zin: het herstel van de relatie tussen de mens en God door het plaatsbekledende 
werk van Gods Zoon, Jezus Christus. 

• Een proces om tot een vergelijk te komen. Bijv. tussen werkgevers en werknemers, tussen staten of 
tussen bevolkingsgroepen. 

• Synoniemen en omschrijvingen: 1) Bijlegging; 2) Einde van een conflict; 3) Hereniging; 4) Herstel-
ling; 5) Herstel van de vrede; 6) Herstel van verbroken eenheid; 7) Herstel van vriendschap; 8) Re-
conciliatie; 9) Verbroedering; 10) Genoegdoening.  

 
Nederlands taalgebruik: 

• Zich met iemand verzoenen. [de vijandschap doen ophouden, vrede sluiten; het goedmaken met iemand]. 
• Ik kan mij er best mee verzoenen. [zich ergens mee kunnen  verenigen; ergens vrede mee hebben]. 
• Tot verzoening komen. [personen, partijen tot verzoening, overeenstemming brengen]. 
• ‘Het plezier van redetwisten is de verzoening’. [ het weer bijleggen na de meningsverschillen doet goed]. 
 
• Verzoening door voldoening. Als God zou vergeven zonder de zonde te straffen, zou Hij niet rechtvaardig 

zijn. Als God zou straffen, maar niet vergeven, zou Hij niet barmhartig zijn. God is beide: rechtvaardig én 
barmhartig. Op Golgotha werd de zonde rechtvaardig vergolden en gestraft zonder dat wij zondaren eraan 
on-derdoor gingen. Daar werd de straf gedragen door Gods Zoon, Die die straf voor ons kon en wilde dragen.  

 
• Verzoening → ‘zoen’ (uiting van liefde). Gods liefde is de basis voor Zijn verzoening (1Jh. 4:10). 

 
Bijbel:  
N.T.:  
Groep 1: a) καταλλασσω (katallassoo) = verzoenen (6 x). Ro. 5:10,10; 1Kor. 7:11; 2Kor. 5:18,19,20. 

b) �πoκαταλλασσω (apokatallassoo) = verzoenen (3 x). Ef. 2:16; Kol. 1:20.21. 
  c) καταλλαγη (katallagè) = verzoening (4 x). Ro. 5:11; Ro. 11:15; 2Kor. 5:18,19. 
  d)  διαλλασσω (diallassoo) = verzoenen (1 x). Mt. 5:24. 
 
Verwante woorden: 

• allassoo: veranderen 6; 6 x. Hd. 6:14 (zeden); Ro. 1:23 (heerlijkheid van God); 1Kor. 15:51,52 (allen 
veranderd worden: van sterfelijk naar onsterfelijk); Gal. 4:20 (stem); Hb. 1:12 (hemel en aarde). 

• metallassoo: veranderen 2; 2 x (Ro. 1:25,26). 
• apallassoo: verlossen 2 (Lk. 12:58; Hb. 2:15), wijken 1 (Hd. 19:12); 3 x. 
• antallagma: lossing 2; 2 x (Mt. 16:26 + Mk. 8:37: van zijn ziel).  

 
Groep 2: a) ⊇λασκoμαι (hilaskomai) = verzoenen 1 (Hb. 2:17), genadig zijn 1 (Lk. 18:13); 2 x. 
  b) ⊇λασμoς (hilasmos) = verzoening; 2 x. 1Joh. 2:2; 1Joh. 4:10. 
  c)  ⊇λαστηριov (hilastèrion) = verzoendeksel 1 (Hb. 9:5), verzoening 1 (Ro. 3:25); 2 x. 
  d)  ⊇λεως (hileoos) = genadig (zijn); 2 x. Mt. 16:22; Hb. 8:12. 
 
O.T.:  
a)  (kaafar) = verzoening (doen) 75, verzoenen 20, verzoend z/w 2, verzoening maken 2, bepekken 1 (Ge.  
 6:14: ark), genadig zijn 1 (Dt. 21:8a), te niet worden 1 (Jes. 28:18); 102 x.    
b)   (kofèr) = verzoening 5, rantsoen 4, losgeld 2 (Ex. 21:30; Jes. 43:3), Cyprus 1 (Hgl. 1:14), cyprus 1 (Hgl.  
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 4:13), geschenk 1 (1Sa. 12:3), (land)vlekken 1 (1Sa. 6:18), pek 1 (Ge. 6:14: ark), zoengeld 1 (Am. 5:12); 17 x. 
c)   (kippoeriem) = verzoening(en) 5, verzoen(dag) 3 (Lev. 23:27,28; Lev. 25:9); 8 x.    
d)  (kaporèth) = verzoendeksel; 27 x.  


