KONINKRIJK.
1

LES 04

GEBED

Bid om Gods leiding door Zijn Geest, voor bewustwording van Zijn aanwezigheid en voor het luisteren naar Zijn stem.
Wijd deze groep en les toe aan de Heere.

2

UITWISSELEN (20 minuten)

[STILLE TIJDEN]
EXODUS 18, 20, 32, 33

Deel (of lees) om de beurt in het kort wat je in een van je stille tijden uit de toegewezen Bijbelgedeelten geleerd hebt
(Exodus 18, 20, 32, 33). Luister naar de persoon die deelt, neem hem serieus en accepteer hem. Ga niet verder in op wat
hij deelt. Maak aantekeningen.

3

MEMORISATIE (5 minuten)

[HET KONINKRIJK VAN GOD]
(4) LUKAS 9:62

Repeteer twee aan twee.
(4) Kijk niet om bij dienen in het Koninkrijk. Lukas 9:62.

Niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en kijk naar wat

achter hem ligt, is geschikt voor het koninkrijk van God.

4

BIJBELSTUDIE (85 minuten) [DE BRIEF AAN DE ROMEINEN]
ROMEINEN 1:18-32

Introductie. In Romeinen 1:1-17 introduceerde Paulus het evangelie. Het evangelie is Gods krachtige middel om
mensen te behouden (redden, verlossen). Het is het goede nieuws dat God de gerechtigheid die Jezus Christus
verworven heeft, toeschrijft (toerekent) aan mensen die in Jezus Christus geloven.
In Romeinen 1:18-32 is het doel van Paulus om aan te tonen dat gerechtigheid alleen toegerekend wordt door het geloof
en niet door (godsdienstige of goede) werken van de wet. Maar eerst toont hij aan dat geen mens de gerechtigheid die
God vereist (Hem bevredigt) bezit. Omdat geen mens in zichzelf de vereiste gerechtigheid bezit, zijn alle mensen
blootgesteld aan de veroordeling en verdoemenis van God. In Romeinen 1:18-32 doet Paulus dat met betrekking tot de
niet-Joden (de heidenen) en in Romeinen 2:1 tot 3:8 met betrekking tot de Joden.
STAP 1. LEES.

GODS WOORD

Lees. We gaan Romeinen 1:18-32 met elkaar bestuderen.
Laat ieder groepslid omstebeurt één vers uit die Bijbelgedeelte voorlezen.
STAP 2. ONTDEK.

WAARNEMINGEN

Overweeg. WELKE WAARHEID IN DIT GEDEELTE IS BELANGRIJK VOOR MIJ?
Of: WELKE WAARHEID IN DIT GEDEELTE RAAKT MIJN VERSTAND OF MIJN HART?
Schrijf op. Zoek een of twee waarheden in dit Bijbelgedeelte die je begrijpt. Denk erover na en schrijf je gedachten op
in je Bijbelstudie notitieboek.
Deel. Nadat de groepsleden ongeveer twee minuten de tijd gehad hebben om na te denken en op te schrijven, laat ze in
de kring rond om de beurt delen wat zij ontdekt hebben.
Hierna volgen enkele voorbeelden van ontdekkingen. Waarschijnlijk zullen de groepsleden andere ontdekkingen doen
dan deze.
1:18-23

Ontdekking 1. De gevolgen van een goddeloos houding en leven.

God is heilig en rechtvaardig in Zijn goddelijke wezen, karakter en handelen. Daarom is God volkomen rechtvaardig en
billijk als Hij mensen veroordeelt die onheilig in hun karakter en onrechtvaardig in hun gedrag zijn. Een mens die dus
schuldig is aan een goddeloos en onrechtvaardig leven wordt dus terecht blootgesteld aan Gods heilige en rechtvaardige
verontwaardiging (toorn). Hij kan geen aanspraak maken op Gods liefde en gunst op grond van zijn menselijke afkomst,
zijn karakter of godsdienstig verband en gedrag!
In Romeinen 1:18-32 bewijst Paulus eerst dat de niet-Joden (de heidenen) volkomen goddeloos en onrechtvaardig zijn
(1:18). Dus, als de niet-Joden behouden (gered, verlost) willen worden, hebben zij Gods gerechtigheid nodig. Zonder
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Gods gerechtigheid zullen mensen heel zeker verloren gaan! In Romeinen 1:18-23 beschrijft Paulus de goddeloze aard
van de niet-Joden en in Romeinen 1:24-32 hun ongerechtigheid of slecht gedrag.
God heeft Zijn goddelijke wezen, karakter en almacht duidelijk geopenbaard in Zijn scheppingswerken. De heidenen
waren altijd al in staat om genoeg van Gods goddelijke bestaan, karakter en daden te weten. Zij konden altijd weten dat
een Goddelijk Wezen bestaat en dat Hij almachtig is. Daarom is een goddeloos karakter en een slecht gedrag van de
heidenen volkomen onvergeeflijk (Romeinen 1:19-20)!
Hoewel de heidenen de gelegenheid hebben om God te kennen, hebben zij God toch niet aanbeden of gediend.
Integendeel hebben zij de kennis van de God van de Bijbel onderdrukt (weggeduwd) (Romeinen 1:18), en ook de
waarheid aangaande de God van de Bijbel vervangen door hun eigen verzonnen leugens (filosofische, godsdienstige en
wetenschappelijke leugens)(Romeinen 1:25)! Als gevolg daarvan heeft God hen overgegeven aan alle vormen van
“afgoderij” (afgoderij is: een ander “god” dan de God van de Bijbel aanbidden). De ongeletterde heidenen hebben voor
zichzelf afgodsbeelden uit steen gemaakt. Zij hebben de heerlijkheid van de onsterfelijke God vervangen door de
beelden van sterfelijke mensen en dieren. (Romeinen 1:21-23). En de geleerde heidenen hebben “hun eigen god, hun
eigen godsdienst en eigen godsdienstige boek verzonnen”. Zij hebben een “god” naar hun eigen (zondige) beeld
geschapen, omdat zij dan deze “god” kunnen aanbidden zonder hun goddeloosheid en ongerechtigheid te veranderen!1
Maar als iemand de levende God van de Bijbel wil aanbidden, dan moet zijn natuur, karakter en gedrag veranderen!
Dan moet hij getransformeerd worden! Dan moet hij wedergeboren worden! Jezus zegt, “Verwonder u niet dat Ik tegen
u gezegd heb: U moet opnieuw geboren worden” (Johannes 3:7)!
De gevolgen van een goddeloos karakter zijn vreselijk! Alles wat zij met hun verstand bedenken wordt tevergeefs,
absoluut waardeloos in de ogen van God! En alles wat uit hun hart komt is alleen maar duisternis (Romeinen 1:21).
“Alle gedachtespinsels van zijn hart waren elke dag alleen maar slecht” (Genesis 6:5). “Uit het hart komen voort
kwaadaardige overwegingen” (Matteüs 15:19). De heidenen tonen dat zij in hun innerlijke wezen en in hun godsdienst
duister zijn geworden en niet in staat zijn om de heilige en rechtvaardige God van de Bijbel te aanbidden en ook niet in
staat zijn om te doen wat recht is in de ogen van de God van de Bijbel!
1:24-32

Ontdekking 2. De gevolgen van een slecht gedrag.

Paulus beschrijft de ongerechtigheid van de heidenen en de vreselijke gevolgen daarvan. De heidenen denken niet dat
het goed is om de God van de Bijbel te kennen of te erkennen. Zij denken niet dat het goed is om de kennis van de God
van de Bijbel die zij uit Gods scheppingswerken en uit de morele wetten in hun eigen hart verkrijgen, vast te houden
(Romeinen 1:19-20,28 en 2:14-15). Zij doen niet alleen zelf al deze slechte dingen, maar stemmen ook in met hen die ze
doen (Romeinen 2:32).
De gevolgen van ongerechtigheid zijn vreselijk! God geeft slechte mensen over aan hun eigen ongerechtigheid! Zij
maaien precies wat zij zaaien (Galaten 6:7)! Zij koesteren slechte begeerten als pornografie en plegen allerlei seksueel
immorele daden. Daarom geeft God hen over aan een leven van pornografie en ontaarde seksuele immoraliteit
(Romeinen 1:24). Hij geeft hen over aan oneervolle hartstochten en tegennatuurlijke seksuele omgang (Romeinen 1:26).
En Hij geeft hen over aan een verwerpelijk denken (Romeinen 1:28). God geeft mensen die de ongerechtigheid
bedenken, doen, bevorderen en hun goedkeuring daaraan geven over aan nog meer ongerechtigheid! Zij zinken verder
en dieper weg in persoonlijke verdorvenheid, corruptie, criminaliteit en vooral in seksuele zedeloosheid. Het bewijs
voor deze morele verdorvenheid is uitgebreide seksuele losbandigheid, homoseksualiteit en seksuele ziekten onder
mannen en vrouwen (Romeinen 1:26-27). De heidenen bewijzen dat zij volkomen onrechtvaardig zijn door al het
kwaad dat zij in de wereld doen (Romeinen 1:29-31). De heidenen tonen dat zij in hun innerlijke gedrag verdorven zijn
en niet in staat zijn om te doen wat recht in Gods ogen is!
STAP 3. VRAAG.

UITLEG

Overweeg. WELK VRAAG UIT DIT BIJBELGEDEELTE ZOU JIJ AAN DE GROEP WILLEN STELLEN?
Laten we proberen zo veel mogelijke waarheden in Romeinen 1:18-32 te begrijpen en vragen te stellen over wat we nog
niet begrijpen.
Schrijf op. Formuleer je vraag zo duidelijk mogelijk door gebruik te maken van vraagwoorden (wie? wat? waarom?
hoe?) en noteer je vraag in je notitieboek.
Deel. Nadat de groepsleden ongeveer twee minuten de tijd gehad hebben om na te denken en hun vraag op te schrijven,
laat ze in de kring rond om de beurt hun vraag oplezen.
Bespreek. Bespreek zo veel mogelijk van deze vragen met elkaar.
De volgende zijn voorbeelden van vragen en aantekeningen die het beantwoorden vergemakkelijken.
1

Bijvoorbeeld, een terrorist ontwerpt een god die “een heilige oorlog” beveelt. Een seksueel immoreel mens gelooft in een god die zelf meerdere godinnen erop na houdt
of die officieel goedkeurt dat de gelovige polygamie bedrijft. Een wetteloze mens heeft een god die openbaringen geeft die zijn wetteloze leven rechtvaardigt. Zo krijgt hij
bijvoorbeeld een van de volgende openbaringen:
- om op onwettig wijze een vrouw te nemen
- om zieke mensen genezen te verklaren
- om een gemeente te beloven dat er een opwekking komt
- om zichzelf tot geestelijke leider (profeet, apostel, bisschop) uit te roepen, enz.
Psalm 115:8 (NBG) zegt dat een mens die een afgod/god maakt of op een afgod/god vertrouwt, als zijn afgod/gog zal worden!
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1:18

Vraag 1. Waarom is God boos (verontwaardigd) op mensen?

Aantekeningen. God is niet alleen maar een liefdevolle God, maar tegelijk een heilige en rechtvaardige God!
(1) Gods toorn is een uitdrukking van Zijn heilige en rechtvaardige natuur.

Een essentieel attribuut van Gods goddelijke natuur is Zijn recht om te straffen. Zijn heilige en rechtvaardige karakter
vereist dat Hij de zonde moet straffen. Als God niet veroordeelt en straft, zou Hij ophouden heilig en rechtvaardig te
zijn. Gods heilige en rechtvaardige karakter is ook de basis voor de menselijke behoefte om vergeving voor hun zonden
te ontvangen en met God verzoend te worden. Dit principe vormt de basis voor Paulus’ uitleg van zijn leer van
rechtvaardiging. “Gods toorn” is Gods rechtvaardige en heilige verontwaardiging (woede, verbolgenheid) tegen de
zonden van mensen en Zijn rechtvaardige voornemen om de zonde te straffen. Gods toorn wordt vanuit de hemel
geopenbaard, omdat God in de hemel woont. Gods toorn wordt geopenbaard door de zonde op verschillende manieren
daadwerkelijk te straffen. Bijvoorbeeld, God straft zonde door een vloed, de vernietiging van Sodom en Gomorra, en de
tien plagen in Egypte (zie Ezechiël 14:21).
(2) Gods toorn is een uitdrukking van Zijn rechtvaardige en billijke straf.

“Goddeloosheid” betekent een verkeerde en ongepaste houding tegenover de God van de Bijbel. “Ongerechtigheid”
betekent een verkeerde of ongepaste houding tegenover andere mensen. Gods toorn is tegen mensen die de waarheid
onderdrukken (wegduwen) en die de waarheid vervangen (met leugens verruilen)! “De waarheid” is alles wat recht,
heilig en waar is, niet in onze menselijke ogen, maar in Gods ogen. De waarheid is vooral de religieuze en morele
waarheid die God in de Bijbel geopenbaard heeft (Johannes 3:21; 8:32; 17:17; 2 Korintiërs 4:2; 2 Tessalonicenzen
2:12). Gods waarheid in de Bijbel openbaart de enige ware godsdienst in de wereld en ook de enige ware moraliteit in
de wereld! Mensen onderdrukken of verhinderen Gods waarheid door hun ongerechtigheid.
Hoe onderdrukken mensen de waarheid? Hoewel mensen genoeg kennis of besef hebben dat de God van de Bijbel een
heilige, rechtvaardige en machtige God is (1:19-20; 2:14-15) hebben zij geen ontzag voor God of voor de wetten van
God die de relatie van mensen tot God en tot zijn naaste regelen. Zij kennen de waarheid, maar duwen de waarheid uit
hun gedachten, hun geweten en hun daden. Daarom zal God hen straffen voor hun disrespect voor Hem en Zijn wetten.
Hoe veranderen mensen de waarheid? Zij duwen niet alleen de waarheid met betrekking tot de God van de Bijbel uit
hun denken weg, maar vervangen de waarheid van God door hun eigen verzonnen (filosofische, religieuze en
wetenschappelijke) leugens. Zij vervangen de levende God van de Bijbel door goden die zij zelf met hun eigen denken
verzinnen en zelfs met hun eigen handen maken. Leraren van niet-christelijke godsdiensten en culten vervangen de
leerstellingen van de Bijbel door verwrongen mensgemaakte leerstellingen en produceren zelfs hun eigen “Heilige
Boek”. God zal heel zeker mensen straffen die allerlei valse godsdiensten aanhangen of hun leugens praktiseren. De
niet-christelijke godsdiensten zijn NIET de waarheid, omdat zij de waarheid in de Bijbel met hun ongerechtigheid
onderdrukken en door hun leugens vervangen! De God van de Bijbel heeft Zich heel duidelijk geopenbaard (Hebreeën
1:1-2; Deuteronomium 18:15-22; Handelingen 3:18-26) en daarom kan niemand aanspraak maken op “onkunde”.
1:19-20

Vraag 2. Hoe openbaart God Zich aan de niet-Joden (de heidenen)?
Aantekeningen.
(1) Alle mensen hebben een algemene openbaring van God ontvangen.

De God van de Bijbel heeft altijd getuigen gehad onder zijn denkende schepselen op de aarde. Hij heeft voldoende licht
laten vallen op wie Hij is en wat Hij van Zijn schepselen vereist. Dat heeft Hij gedaan door Zijn werken in de schepping
(1:19-20) en door zijn morele wetten (de Tien Geboden) op de harten van Zijn schepselen te schrijven (2:14-15). God
heeft dus alle mensen geschapen met het vermogen God te kennen. Paulus zegt niet dat God alles over Zichzelf aan de
heidenen heeft geopenbaard, maar wel dat de heidenen voldoende kennis van de God van de Bijbel hebben om hun
goddeloosheid en ongerechtigheid onvergeeflijk te maken! Het gaat niet alleen maar om kennis dat God bestaat (dat er
een God is), maar kennis over Gods aard en attributen, als Zijn kracht, goddelijkheid (1:20) en gerechtigheid (1:32).
Volgens andere Bijbelgedeelten bezitten de heidenen kennis over Gods onzichtbare kenmerken als Zijn goedheid,
wijsheid, macht, en majesteit die uitgedrukt worden in Zijn scheppingswerken (Psalm 8; Psalm 19; Jesaja 40:21-26;
Handelingen 14:17; 17:24-27).
Deze kennis aangaande de God van de Bijbel was hun bekend, of beter, werd in hen bekend gemaakt (Grieks: en)
(Romeinen 1:19). Het werd in hun denken en in hun hart geopenbaard. God heeft de mens naar Zijn beeld geschapen
zodat hun menselijke wezen bewijs genoeg is dat God bestaat en dat Zijn attributen volmaakt zijn. De mens is met zijn
menselijke geest in staat om de manifestaties van God in Zijn schepping te zien. God heeft Zich dus nooit onbetuigd
gelaten. Zijn bestaan en volmaakte kenmerken kunnen altijd duidelijk gezien worden, zodat Zijn rationele schepselen
Hem moeten erkennen en aanbidden als de Enige en Ware God! Daarom zijn mensen niet alleen maar materiële
wezens, maar ook geestelijke en morele wezens! Als geestelijke en morele wezens hebben mensen geen
verontschuldiging voor hun goddeloosheid en ongerechtigheid (Romeinen 3:19-20).
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Maar, deze kennis aangaande God werd onderdrukt (weggeduwd) en veranderd (gewijzigd) (Romeinen 1:18,25).
Hoewel alle mensen in staat zijn te weten dat God bestaat en voor een deel Zijn karakter kunnen kennen, “hebben zij
God niet verheerlijkt of gedankt” (Romeinen 1:21). Dit is onvergeeflijk, want mensen hebben niet gehandeld in
overeenstemming met hun kennis van de waarheid! Integendeel hebben zij doelbewust en met kwade wil de waarheid
onderdrukt en veranderd.
Hun zonden tegenover God (vooral hun afgoderij) is niet het resultaat van hun onkunde, maar eerder de vrucht van hun
vrijwillige verderfelijke goddeloosheid! Zij weten wat recht in Gods ogen is (Romeinen 1:32), maar doen toch
tegenover God wat verkeerd in Gods ogen is. Zij aanbidden niet de levende God van de Bijbel als hun God en erkennen
Hem niet als de Bron van hun leven en zegeningen.
Op dezelfde wijze zijn alle vormen van hun zonden tegenover mensen (inclusief hun seksuele immoraliteit in al zijn
verderfelijke vormen) niet het resultaat van hun onkunde of hun zogenaamd aangeboren menselijke natuur2, maar de
vrucht van hun vrijwillige verdorven ongerechtigheid. Zij weten wat recht in Gods ogen is (Romeinen 1:32), maar doen
toch tegenover hun medemens wat verkeerd in Gods ogen is. Zij doen elk vorm van ongerechtigheid tegenover elkaar
(Romeinen 1:29-31).
Zelfs een hardvochtige zondaar weet dat hij schuldig is aan onderdrukking van de waarheid door zijn ongerechtigheid
en vervanging van de waarheid met zijn leugens. Hij beseft dat hij bloot staat aan de toorn van God. Romeinen 1:32
zegt dat al zijn zij bekend met Gods besluit en weten zij dat zij de dood verdienen door hun daden, zij niet alleen
doorgaan met kwaad doen, maar ook hun goedkeuring schenken aan mensen die het kwaad doen. Het geweten van de
mens kan nooit helemaal tot zwijgen gebracht worden!
(2) Alle mensen hebben een bijzondere openbaring van God nodig.

Hoewel de algemene openbaring van God in de geschapen natuur en in het hart van de geschapen mens de mens
schuldig maakt met betrekking tot Gods oordeel, betekent het nog niet dat deze algemene openbaring voldoende is om
iemand tot verlossing te leiden. Ten einde behouden (gered, verlost) te worden, hebben mensen meer nodig dan de
algemene openbaring van God. Zij hebben de bijzondere openbaring van God nodig. De natuurlijke religieuze
wijsheden en gevoelens van de natuurlijke mens kunnen hem nooit verlossen! De ervaring van mensen in de hele
wereld onder al de verschillende omstandigheden waarin zij leven, bewijst dat de kennis van God die zij verkrijgen uit
Gods werken in de natuur en uit de morele waarden in hun hart hen NIET geleid heeft om in Jezus Christus te geloven.
De kennis over God die de heidenen ontlenen uit de geschapen natuur, uit hun hart of uit hun verduisterde tradities leidt
hen niet naar de levende God van de Bijbel. Het leidt hen ook niet naar de gerechtigheid en heiligheid die God vereist.
Ten einde verlost te worden hebben de mensen in de wereld de bijzondere openbaring van God nodig (Romeinen 1:2123). Die bijzondere openbaring is het Evangelie (Romeinen 1:17; 3:21)!
1:21-25

Vraag 3. Waarom geeft God mensen over aan hun zondige begeerten en ontaarde levensstijl?
Aantekeningen.
(1) God heeft bepaald dat moraliteit definitief samenhangt met de godsdienst van een mens.

Goddeloosheid leidt tot ongerechtigheid. Godsdienstige dwalingen (geestelijke verdorvenheid) leiden tot morele
verdorvenheid. Mensen die weigeren te geloven in wat de levende God van de Bijbel over Zichzelf heeft geopenbaard,
zullen steeds meer corrupt worden in hun kennis over God. Hoe minder een mens zich bezig houdt met de God van de
Bijbel, des te meer immoreel en verdorven hij wordt in zijn denken en in zijn gedrag. Bijvoorbeeld, wanneer een mens
God niet meer dankt en verheerlijkt, wordt hij een steeds grotere dwaas in zijn (rationele, geestelijke en
wetenschappelijke) denken.
Wanneer een mens in een valse god of valse (on-Bijbelse) leerstellingen gelooft, gaat hij steeds meer seksueel immoreel
leven. Het tegenovergestelde is ook waar. Wanneer een mens in seksuele immoraliteit leeft, kun je ervan uitgaan dat hij
ook in geestelijke valse leerstellingen gelooft. Dan gelooft hij niet meer in de God Die Zich in de Bijbel heeft
geopenbaard, maar gelooft hij in een valse god (van een ander godsdienst) of in zichzelf als god. God heeft een
onbreekbare schakel gelegd tussen goddeloosheid en seksuele immoraliteit!
Het tegenovergestelde is ook waar: een mens die zich bekeert en breekt met seksuele immoraliteit, zal de waarheden
van de Bijbel liefhebben. Een mens die met de levende God van de Bijbel wandelt, zal blijven vasthouden aan de
waarheden van de Bijbel en aan een zuivere moraliteit!
(2) God straft de zonde van een mens dikwijls door hem over te geven aan meer zonde.

Dat God een mens die in zijn seksuele immoraliteit volhardt, terecht opgeeft en verlaat is verenigbaar met Gods
heiligheid enerzijds en met de immorele handeling van de mens anderzijds. God verleidt mensen nooit tot het kwaad en
dwingt mensen nooit tot het kwaad of om in het kwaad te blijven leven (Jakobus 1:13). Maar Hij geeft mensen wel over
2

Alle mensen hebben na de zondeval een zondige natuur die geneigd is om kwaad te doen. Alle christenen hebben na hun wedergeboorte een nieuwe
natuur (2 Korintiërs 5:17). Zij worden opgeroepen om de zonde niet langer in hun sterfelijke lichamen te laten regeren om aan de begeerten daarvan
te gehoorzamen (Romeinen 6:12-14; Romeinen 8:11-14). De enige onvergeeflijke zonde is God als de tegenstander (de satan) te beschouwen
(Matteüs 12:31-32) en om te blijven zondigen (onvoltooid tegenwoordige tijd)(1 Johannes 3:6-8; 5:16-18).
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aan hun eigen kwaad! Wanneer God mensen overgeeft aan hun verwerpelijke ontaarde seksuele immoraliteit en hun
oneerbare hartstochten waarin zij hun lichamen onder elkaar onteren (Romeinen 1:24,26), dan is Hij gewoon
opgehouden om hun ongerechtigheden te bedwingen. Wanneer God mensen overgeeft aan een verwerpelijk denken om
dingen te doen die niet passen (1:28-31), dan geeft Hij hen gewoon over aan hun eigen zonden. God laat dan toe dat zij
maaien wat zij zelf oogsten (Galaten 6:7). En als dit soort goddeloosheid en ongerechtigheid niet stopt, dan weerhoudt
God niet alleen Zijn barmhartigheid en genade van hen, maar straft hun volhardende verharding van hun harten door
hun ongeloof en ongehoorzaamheid met permanente verharding van hun harten (zie Romeinen 1:18,24-28; 9:18; 11:710; Jesaja 6:9-10; Matteüs 13:11-15).
(3) God toont enorm geduld met de goddeloze en onrechtvaardige mensen in de wereld.

God toont enorm geduld met mensen voordat Hij hen opgeeft en overgeeft aan hun eigen hartstochten en verdorven
levensstijl. Bijvoorbeeld, voordat Kaïn zijn broer Abel vermoordde, ging God fijngevoelig met hem om. Hij nodigde
Kaïn uit om te doen wat recht is. Dan zou God hem aannemen (Genesis 4:6-7).
Voor de vloed wachtte God geduldig gedurende een lange tijd in de hoop dat de slechte mensen op de aarde zich
zouden bekeren, zodat zij niet zouden omkomen (Genesis 6:5; 1 Petrus 3:20; 2 Petrus 3:9).
God gaf Izebel die zichzelf een profetes noemde, maar afgoderij en seksuele immoraliteit in de gemeente van Thyatira
bevorderde, tijd om zich van haar geestelijke en seksuele immoraliteit te bekeren. Maar omdat zij en haar metgezellen
niet bereid waren zich te bekeren, gaf God hen over aan verschrikkelijke verdrukking (Openbaring 2:20-22).
(4) God brengt tegenwoordige oordelen over mensen op de aarde
ten einde hen te bewaren voor de eeuwigdurende veroordeling in de hel.

Gods tegenwoordige oordelen in dit leven gaan vooraf aan Zijn laatste oordeel aan het einde van de wereldgeschiedenis.
Omdat mensen de geestelijke en morele wetten van God die Hij in de schepping ingebouwd heeft, overtreden, voert
God bepaalde oordelen nu al uit. Mensen oogsten wat zij zaaien (Galaten 6:7-8). Evenals de natuurwet van de
zwaartekracht, oogst een luie mens armoede, oogst een mens die haat gebroken relaties, oogst een tiran oorlog en oogst
een druggebruiker verslaving.
Gods tegenwoordige oordelen brengen ook oordelen als mensen volharden om de God van de Bijbel de rug toe te keren.
God onttrekt Zijn zorg en bescherming van hen en brengt Zijn tegenwoordige oordelen over hen. Bijvoorbeeld, hun
oogsten falen, oorlogen verwoesten hun land, hun mensen lijden en niets op de aarde bevredigt meer (Leviticus
26:14-25; Amos 4:6-12; Haggai 1:3-11; Matteüs 24:4-14; Openbaring 9:20-21;16:9). God gebruikt allerlei
natuurrampen als aardbevingen, vloeden, droogten, hongersnoden en epidemieën in de menselijke geschiedenis ten
einde de mens te tonen dat hij niet blij is met hun zonden en hen te waarschuwen zich te bekeren en tot Hem terug te
keren (Ezechiël 14:21).
God brengt Zijn tegenwoordige tijdelijke oordelen over mensen ten einde hen te bewaren voor Zijn finale eeuwige
oordeel (de verdoemenis)! “Als wij geoordeeld worden, worden wij door de Heere bestraft, opdat wij niet met de
wereld veroordeeld zouden worden” (1 Korintiërs 11:32). Het doel van Gods tegenwoordige oordelen is om de mens te
tuchtigen, te waarschuwen, zijn zonde aan het licht te brengen, hem bewust te maken van zijn zonden, hem te berispen
voor zijn zonde en op te roepen zich te bekeren.
Gods doel is om NU te doen wat het beste voor de mensen is. “Omdat het vonnis over een slechte daad niet snel geveld
wordt, daarom blijft het hart van de mensenkinderen in hen vervuld van kwaaddoen” (Prediker 8:11; zie
Deuteronomium 13:11; Psalm 119:126; Jesaja 26:9; Amos 4:6-12; Haggaï 1:5-11). Gods bazuinen worden geblazen als
waarschuwingen en oproepen om zich te bekeren (Openbaring 9:20-21).
Als God eenvoudig hun goddeloosheid en ongerechtigheid zou tolereren en zou toelaten dat deze goddeloosheid en
ongerechtigheid zonder enige tegenstand voort mag woekeren, zouden mensen slaven van hun zonden worden en zou
God hen uiteindelijk met de eeuwige dood (de hel) moeten straffen (Openbaring 21:8). Het doel van Gods
tegenwoordige tijdelijke oordelen is om mensen af te keren van hun goddeloosheid en ongerechtigheid en zo hen te
helpen deel te krijgen aan Gods gerechtigheid en heiligheid (Hebreeën 12:4-13). God straft met het doel te genezen
(Jesaja 19:22). Maar als Gods geduld niet beantwoord wordt met bekering, zal God hen in Zijn rechtvaardige en heilige
verbolgenheid uiteindelijk prijsgeven aan een toestand waarin zij voor eeuwig gescheiden blijven van Gods liefdevolle
tegenwoordigheid en zorg (2 Tessalonicenzen 1:8-9).
1:26-27

Vraag 4. Hoe beschouwt de Bijbel homoseksualiteit?
Aantekeningen.
(1) De huwelijksverhouding.

In overeenstemming met het duidelijke onderricht in de Bijbel is seks alleen bedoeld voor een man en een vrouw in de
huwelijksrelatie en niet in enig ander relatie (Genesis 2:24; 1 Tessalonicenzen 4:4-5; Hebreeën 13:4)! De seksuele
liefde tussen een man en zijn vrouw is heel mooi en welgevallig voor God (Spreuken 5:15-21). Het mannelijke en
vrouwelijke lichaam is door God ontworpen en geschapen en het huwelijk is vanaf het begin door God bedacht,
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ingesteld en gezegend als een relatie tussen één man en één vrouw (Genesis 1:27; 2:24; Matteüs 19:5; Efeziërs 5:31).
Het was nooit maar een uitvinding van een mens of een of ander menselijke maatschappij.
Onwettige seksuele relaties als prostitutie, homoseksualiteit, bestialiteit, incest, polygamie of polyandrie en echtbreuk
worden nooit in de Bijbel goedgekeurd of als een “huwelijk” beschouwd. Integendeel, de God van de Bijbel verwerpt
deze onwettige vormen van seks en dreigt overtreders met zeer ernstige gevolgen (Leviticus 18:6,20,22,23; Leviticus
20:10,13,15,19; Openbaring 21:8). Wanneer een man en een vrouw met elkaar trouwen, erkennen zij dat God (en niet
slechts een of ander sociale instelling) hen voor het hele leven samenvoegt (Matteüs 19:6). Zij sluiten een verbond met
God en met elkaar om elkaar trouw te blijven (Maleachi 2:14-15). God vereist dat alle mensen in alle culturen op de
aarde te allen tijde in de menselijke geschiedenis de Bijbelse huwelijksrelatie blijven eren en seks alleen een plaats te
geven binnen de Bijbelse huwelijksrelatie. Hebreeën 13:4 zegt, “Laat het huwelijk bij u allen in ere zijn en het
huwelijksbed onbevlekt, want ontuchtplegers3 en overspelers4 zal God oordelen”.
(2) De homoseksuele verhouding.

De Bijbel doet geen uitspraak over de seksuele oriëntatie, natuurlijke neiging of seksuele gevoelens van mensen, hetzij
heteroseksueel of homoseksueel. Maar de Bijbel spreekt zich wel uit over hoe een mens uitdrukking geeft aan zijn
seksuele oriëntatie, neiging en gevoelens.
De opvoeding door ouders en wat er in de maatschappij gebeurt, heeft grote invloed op de seksuele ontwikkeling van
mannen en vrouwen en hun aanvaarding dat zij een man of een vrouw zijn. De Bijbel geeft geen uitleg over de
mogelijke oorzaken waarom sommige mensen geloven dat zij homoseksueel of lesbisch zijn. Maar de Bijbel leert
duidelijk wat een mens wel en niet mag doen met zijn seksualiteit, ongeacht hoe hij of zij georiënteerd of geneigd is!
God heeft meerdere doelen voor seks tussen één man en één vrouw in hun huwelijk:
• om ze voor het hele leven tot een eenheid te verbinden (Genesis 2:24)
• om ze vreugde en plezier te geven (Hooglied)
• en voor de voortplanting van het menselijke geslacht (Genesis 1:28).
Maar God verbiedt elke vorm van een seksuele relatie behalve de seksuele relatie tussen een getrouwd man en zijn
vrouw. Alle andere vormen van seksuele relaties zijn tegen Gods bedoeling en tegen Zijn uitdrukkelijke wil.
In het Oude Testament veroordeelt God seksuele zonden als incest, echtbreuk, homoseksuele handelingen, bestialiteit
(Leviticus 18:6,20, 22,23; 20:10,13,15,17), vrij geslachtelijk verkeer (een affaire, vrijen, samenwonen), ontrouw
(vreemd gaan), verkrachting, prostitutie (Deuteronomium 22:20-30; 23:17; 27:21) en pedofilie. Uitdrukking geven aan
“seksuele of erotische liefde” (Grieks: erós) buiten Gods wil om is NIET “christelijke liefde” (Grieks: agapé) en mag
ook niet als “liefde” beschouwd worden. Mensen die toch zich uitleven in de deze praktijken van seksuele liefde zullen
de gevolgen van hun verdorvenheid en gruweldaden moeten dragen (zie Ezechiël 16:15-58). God zal deze
uitdrukkingen van seksuele liefde vergelden (zie Hosea 2:12; 4:12-13; 8:9).
In het Nieuwe Testament veroordeelt God seksuele overtreders als mensen die zich bezig houden met pornografie,
mensen die door ontrouw scheiden, mensen die zich gedragen als mannelijke prostituees (schandknapen), en mensen
die homoseksuele overtredingen begaan (Romeinen 1:26-27; 1 Korintiërs 6:9-10; Efeziërs 5:3-5; 1 Petrus 4:3-5). God
doet geen uitspraak over de seksuele oriëntatie, neiging of gevoelens van een mens, evenals Hij ook geen uitspraak doet
over hun neiging en gevoelens om moord te plegen, leugens te vertellen, te stelen, of bezittingen van een ander te
begeren (Exodus 20:12-17). Alle mensen in de wereld hebben van nature een zondige geaardheid, zondige neigingen en
zondige gevoelens! Alle mensen worden geroepen om niet toe te geven aan hun zondige oude natuur of toe te laten dat
de zonde in hun sterfelijke lichaam gaat heersen om aan de begeerten daarvan te gehoorzamen (Romeinen 6:12-14;
Romeinen 8:11-14; Jakobus 1:13-14). Met Gods hulp kunnen alle gelovigen ook deze verzoekingen weerstaan
(1 Korintiërs 10:13). Wat God veroordeelt, is wanneer mensen uitdrukking geven aan hun oude zondige natuur door een
moord te plegen, leugens te vertellen, te stelen, te begeren, en de bovengenoemde seksuele overtredingen daadwerkelijk
te plegen. Mensen die zich toch overgeven aan seksuele immoraliteit en perversie, zullen straf in het eeuwige vuur
ondergaan (Judas 1:7; Openbaring 21:8). God zal mensen die hun lichamen te gronde richten ook te gronde richten
(1 Korintiërs 3:16-17).
Christenen moeten het christelijke huwelijk als “welgevallig voor God” en als “normaal in Gods ogen” beschouwen en
deze uitdrukkingen van seksuele ‘liefde als “walgelijk voor God” en als “abnormaal in Gods ogen” beschouwen.
Christenen moeten zich houden aan de Bijbelse onderricht/leerstellingen en dit openlijk vanaf “de kansel” bevorderen,
maar pastorale hulp bieden (niet oordelen) in de vertrouwelijke (niet openbaar) “biecht” aan mensen die worstelen met
hun onwettige seksuele praktijken en deze seksuele praktijken niet een onderwerp van openbare bespreking maken!
Niettemin leert 1 Korintiërs 6:11 dat een mens die dergelijke seksuele praktijken (“zonde” als “het missen van Gods
bedoeling”) heeft begaan, toch behouden kan worden als hij tot Jezus Christus voor vergeving (rechtvaardiging) komt,
en zich aan de Heilige Geest overgeeft om een heilig leven te leven (heiligmaking). God veroordeelt homoseksuele
praktijken, maar zij die homoseksuele praktijken gepleegd hebben, kunnen behouden worden als zij zich van deze

3
4

Grieks: pornous, mensen die elke willekeurige vorm van onwettige seks (ook buiten het Bijbelse huwelijk) plegen
Grieks: moichous, mensen die de regels binnen het Bijbelse huwelijk overtreden
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praktijken afkeren tot Jezus Christus. Alle mensen, ongeacht hun seksuele oriëntatie, neiging en gevoelens, moeten de
wil van God zoals in de Bijbel geopenbaard, zoeken en ook doen!
1:28-32

Vraag 5. Hoe straft God mensen die met opzet de kennis van God verwerpen en het kwaad van
mensen goedkeuren?

Aantekeningen. God zal hen overgeven aan een verwerpelijk denken, om dingen te doen die niet passen. Zij zullen
uiteindelijk vervuld zijn van allerlei ongerechtigheid en verdorvenheid (ontaarding). Hoewel zij weten dat mensen die
deze dingen doen de eeuwige dood verdienen, doen zij ze niet alleen zelf, maar stemmen zij ook in met hen die ze doen.
STAP 4. DOEN.

TOEPASSINGEN

Overweeg. WELKE WAARHEDEN IN DIT BIJBELGEDEELTE HEBBEN MOGELIJKE TOEPASSINGEN VOOR
CHRISTENEN?
Deel en schrijf op. Laten we met elkaar brainstormen en een korte lijst maken van mogelijke toepassingen uit
Romeinen 1:18-32.
Overweeg. WELK MOGELIJKE TOEPASSING WIL GOD DAT JE TOT EEN PERSOONLIJKE TOEPASSING
MAAKT?
Schrijf op. Als je een persoonlijk toepassing maakt, schrijf het dan op in je Bijbelstudie notitieboek. Voel je vrij deze
persoonlijke toepassing met anderen te delen of niet.
(Let wel dat hoewel een waarheid dezelfde blijft, er een heel aantal verschillende toepassingen van deze waarheid
mogelijk zijn. Hier volgt een lijst mogelijke toepassingen.)
1. Voorbeelden van mogelijke toepassingen uit Romeinen 1:18-32.

1:18.
Onderdruk nooit de waarheid! De Bijbel leert de waarheid (Johannes 17:17).
1:19-20. Probeer Gods onzichtbare kenmerken in zijn scheppingswerken te ontdekken.
1:20.
Zeg nooit dat je geen schuld hebt tegenover de levende God. Niemand kan er aanspraak op maken dat hij
volkomen onwetend en daarom onschuldig is!
1:21.
Dank God voor al Zijn zegeningen en verheerlijk God in alles wat je bent en doet.
1:23,25. Verruil de waarheid nooit voor de leugen!
1:23-24. Wees op je hoede! Valse geestelijke leerstellingen (godsdienst) leiden onvermijdelijk tot seksueel immoreel
gedrag. En seksueel immoreel gedrag leidt onvermijdelijk tot valse leerstellingen (godsdienst)!
1:24,26,28. Wees op je hoede, want God is in staat om je over te geven aan je zondige gewoonten als jij je niet van
deze zondige gewoonten bekeert.
1:27.
Wees gewaarschuwd! Homoseksuele overtredingen (praktijken, niet oriëntatie) leiden niet alleen tot vreselijke
ziekten, maar ook tot Gods veroordeling.
1:28.
Het is heel zinvol om vast te blijven houden aan de kennis van God die je uit de Bijbel geleerd hebt.
1:28-29. Goddeloosheid (zonder de God van de Bijbel) leidt onvermijdelijk tot elke vorm van ongerechtigheid.
1:29-31. Dit is een praktische lijst van dingen die de God van de Bijbel als “zonde” bestempelt.
1:32.
Niemand kan zijn eigen geweten helemaal tot zwijgen brengen!
2. Voorbeelden van persoonlijke toepassingen uit Romeinen 1:18-32.

Ik erken dat toen ik nog een niet-christen (of ongelovige) was, ik goddeloos en onrechtvaardig was. Ook in mijn leven
waren voorbeelden van God niet eren en verheerlijken en het kwaad doen. Toen ik mij realiseerde dat ik in mijzelf geen
enkele gerechtigheid bezit die de God van de Bijbel zou bevredigen, heb ik mij bekeerd tot de God van de Bijbel Die
Zich in Jezus Christus heeft geopenbaard. Ik heb mij ook tot Zijn gerechtigheid bekeerd. Toen ik in Jezus Christus en in
Zijn dood en opstanding ging geloven, heeft Hij mijn zonden verzoend en mij Zijn gerechtigheid geschonken!
Ik ben zeer bewust dat er een onvermijdelijk verband bestaat tussen het godsdienstige leven van een mens en zijn
morele leven (inclusief seksueel moreel leven). Een mens die goddeloos is, pleegt ook ongerechtigheid. Een mens die in
valse geestelijke leerstellingen gelooft, zal uiteindelijk ook het kwaad doen, als afgoderij, moord, diefstal, seksuele
immoraliteit, leugens en zelfzuchtige begeerten. Daarom is het belangrijk om de waarheid in het evangelie en in de
Bijbel aan mensen te onderrichten, zodat zij ook in staat zijn om een echt moreel leven te leiden. Ik maak het tot mijn
doel om mensen in het Christelijke Geloof (leerstellingen) te onderrichten en te oefenen in het Christelijke Leven
(ethiek). “Dogmatische leerstellingen” zijn Bijbelse waarheden die ik zou moeten geloven. “Ethische leerstellingen”
zijn Bijbelse waarheden die ik zou moeten toepassen.
STAP 5.

REACTIE

BID OM DE BEURT TOT GOD OVER ÉÉN WAARHEID WAARMEE GOD JE AANGESPROKEN HEEFT in
Romeinen 1:18-32.
(Reageer in je gebed op iets wat je gedurende de Bijbelstudie geleerd hebt. Oefen jezelf om kort te bidden, bijvoorbeeld
door maar één of twee zinnen te bidden. Iedereen in de groep zal verschillende dingen bidden.)
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GEBED (8 minuten)

[VOORBEDE]
BID VOOR ANDEREN

Bid in groepjes van twee of drie mensen. Bid voor elkaar en voor andere mensen in de wereld (Romeinen 15:30;
Kolossenzen 4:12).

6

VOORBEREIDING (2 minuten)
[OPDRACHTEN]
VOOR DE VOLGENDE BIJEENKOMST

Deel de voorbereiding voor de volgende keer uit op een strookje papier of laten de groepsleden het opschrijven.
1. Toewijding. Wijd je toe om steeds discipelen te maken, de gemeente van Jezus Christus op te bouwen en het
Koninkrijk van God te verkondigen.
2. Verkondig, onderricht of bestudeer de Bijbelstudie uit Romeinen 1:18-32 samen met een persoon of een kleine groep
mensen.
3. Persoonlijke tijd met God. Heb stille tijd met God uit ongeveer een half hoofdstuk per keer uit Deuteronomium
4, 5, 6 en 7. Maak gebruik van het uitgekozen Bijbelvers of de favoriete waarheid methode en maak korte
aantekeningen.
4. Memorisatie. (5) De triomf van het Koninkrijk. Daniël 2:44. Repeteer elke dag de laatste vijf Bijbelverzen die je uit
je hoofd geleerd hebt.
5. Onderricht. Bereid de gelijkenis van “de slechte landbouwers” thuis voor. Matteüs 21:33-41; Markus 12:1-12 en
Lukas 20:9-19. Maak gebruik van de zes richtlijnen voor de uitleg van gelijkenissen.
6. Gebed. Bid voor iemand of iets deze week en zie uit naar wat God doet (Psalm 5:4).
7. Houd je aantekeningen in je notitieboek goed bij. Sluit je aantekeningen over stille tijd, memorisatie, je Bijbelstudie
en deze opdracht in.
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