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                                                  Introduktie 

Er bestaat grote verwarring over het onderwerp homoseksualiteit. Bepaalde 

groepen en individuen hebben krachtig gevochten om het traditionele denken 

te veranderen. Ze voerden veelzijdige aanvallen in juridische, sociale, politieke 

en wetenschappelijke arena's om argumenten voor hun agenda te bevorderen. 

In de religieuze sfeer heerst verwarring omdat kerkleiders en geleerden de 

Schrift hebben verworpen. Paulus schreef in zijn brief aan de Romeinen van 

zulke personen dat "hun dwaze hart verduisterd was" en "zij de waarheid van 

God hebben ingewisseld voor een leugen". De Bijbelse kijk op homoseksualiteit 

is consistent en duidelijk. Deze studie zal onderzoeken wat God er over heeft 

geopenbaard. 
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                                Jezus en homoseksualiteit 

Misschien is het het beste om de leer van Jezus over het onderwerp te 

onderzoeken. Zijn uitspraken over menselijke seksualiteit zouden elk debat er 

over moeten beëindigen. Degenen die homoseksualiteit als aanvaardbaar en 

natuurlijk promoten, hebben geprobeerd hun argumenten te versterken en het 

publiek te misleiden door te stellen dat Jezus nooit over homoseksualiteit 

sprak. Ze vergissen zich. Jezus heeft het meest verwoestende argument dat 

mogelijk is tegen homoseksualiteit uitgesproken. Mattheüs 19:3-6 en Markus 

10:2-9 leggen Jezus zijn uitspraken over menselijke seksualiteit vast. 

“Matth.19:3-6: 3 En de Farizeen kwamen tot Hem, verzoekende Hem, en 

zeggende tot Hem: Is het een mens geoorloofd zijn vrouw te verlaten, om 

allerlei oorzaak? 4 Doch Hij, antwoordende, zeide tot hen: Hebt gij niet gelezen, 

Die van den beginne den mens gemaakt heeft, dat Hij ze gemaakt heeft man en 

vrouw? 5 En gezegd heeft: Daarom zal een mens vader en moeder verlaten, en 

zal zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot een vlees zijn; 6 Alzo dat zij 

niet meer twee zijn, maar een vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, 

scheide de mens niet. 

“Markus 10:2-9: 2 En de Farizeen, tot Hem komende, vraagden Hem, of het een 

man geoorloofd is, zijn vrouw te verlaten, Hem verzoekende. 3 Maar Hij 

antwoordende, zeide tot hen: Wat heeft u Mozes geboden? 4 En zij zeiden: 

Mozes heeft toegelaten een scheidbrief te schrijven, en haar te verlaten. 5 En 

Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Vanwege de hardigheid uwer harten heeft 

hij ulieden dat gebod geschreven. 6 Maar van het begin der schepping heeft ze 

God man en vrouw gemaakt. 7 Daarom zal een mens zijn vader en zijn moeder 

verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen; 8 En die twee zullen tot één vlees zijn, 

alzo dat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. 9 Hetgeen dan God 

samengevoegd heeft, scheide de mens niet. 

De vraag van de Farizeeërs concentreerde zich op echtscheiding - een 

onderwerp dat toen werd besproken en ook nu. Hoe Jezus hun vraag heeft 

beantwoord, is zeer informatief. Wat was de context van deze discussie? 

Waren de Farizeeën op zoek naar waarheid en begrip? De bovenstaande 

passages geven aan dat dit niet het geval was. Ze benaderden Jezus niet met de 

wens om de problemen van moeilijke huwelijken en echtscheidingen aan te 
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pakken. Integendeel, de Schriften onthullen dat hun vragen waren om hem te 

"testen". Ze wilden hem in diskrediet brengen en veroordelen. 

Jezus begreep hun doel en antwoordde op een manier om hen tot zwijgen te 

brengen. Hij citeerde delen van twee passages uit Genesis 1 en 2. Deze 

passages vormen de basis van de menselijke seksualiteit. 

” Gen.1:26-28: 26 En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar 

Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over 

het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al 

het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt. 27 En God schiep den mens naar 

Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze. 

28 En God zegende hen, en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar, en 

vermenigvuldigt, en vervult de aarde, en onderwerpt haar, en hebt heerschappij 

over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over al het 

gedierte, dat op de aarde kruipt! 

“Gen.2:21-24: 21 Toen deed de HEERE God een diepen slaap op Adam vallen, en 

hij sliep; en Hij nam één van zijn ribben, en sloot derzelver plaats toe met vlees. 

22 En de HEERE God bouwde de ribbe, die Hij van Adam genomen had, tot een 

vrouw, en Hij bracht haar tot Adam. 23 Toen zeide Adam: Deze is ditmaal been 

van mijn benen, en vlees van mijn vlees! Men zal haar Manninne heten, omdat 

zij uit den man genomen is. 24 Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder 

verlaten, en zijn vrouw aankleven; en zij zullen tot één vlees zijn. 

In de eerste passage leren we dat God de mens schiep, d.w.z. de mensheid,  

naar zijn eigen beeld. Dit beeld was samengesteld uit mannelijk en vrouwelijk. 

De volgende passage breidt zich uit over de schepping van de mens. Hieruit 

leren we hoe God de vrouw schiep. Hij bouwde (נָּב  "banah") haar uit de "rib" הָּ

 van de mens. Deze creatieve daad ("beter vertaald, "zij" of "zijkamer -ָעלָּצ)

herstelde de “eenheid” van “de mens” als mannelijk en vrouwelijk,  “in Adam”, 

in twee individuele wezens, mannelijk en vrouwelijk. De Bijbel drukt dit wonder 

uit als: "de man (zal) zijn vader en zijn moeder verlaten, en zijn vrouw 

aankleven; en zij zullen tot één vlees zijn”. Vandaar dat door het huwelijk en de 

seksuele unie, wat begon als een eenheid "in Adam" (man en vrouw), als 

eenheid in "één vlees" blijft bestaan in twee verschillende individuen. 
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Jezus bevestigde het beeld van God als man en vrouw met zijn citaat in 

Genesis. Alternatieve verbindingen van man/man, vrouw/vrouw wijzen Gods 

schepping af en schenden het beeld van God. Geen grotere rebellie kan tegen 

de Schepper gevoerd worden dan zijn hoogste schepping te verwerpen - de 

schepping van de Mensheid, geschapen naar het beeld van God. Jezus zei tot 

de Farizeeën: "Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet". 

Dit is precies wat degenen, die pleiten voor homoseksualiteit, willen 

vernietigen. Ze willen de uniciteit van Gods beeld herdefiniëren naar hun eigen 

beeld. Daarom, hoewel hij niet het woord “homoseksualiteit” noemde, maakte 

Jezus duidelijk dat alleen man en vrouw een legitieme eenheid vormen. Jezus  

zijn woorden over de relatie tussen man en vrouw als beeld van God moeten 

alle argumenten voor alternatieve seksuele verbintenissen en partnerschappen 

tot zwijgen brengen. Degenen die strijden voor een andere relatie, zien Jezus 

zelf als hun voornaamste tegenstander. Dit zou de geest van allen moeten 

centraliseren behalve die van de meest geestelijk verduisterde en verharde 

rebellen tegen God. 

In aanvulling op de sterke uitspraken van Jezus hierboven, handhaafde hij de 

onfeilbaarheid van de Hebreeuwse tekst. Hij verklaarde: 

“Matth.5:18-19: 18 Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde 

voorbijgaan, zal er niet één jota noch één tittel van de wet voorbijgaan, totdat 

het alles zal zijn geschied. 19 Zo wie dan een van deze minste geboden zal 

ontbonden, en de mensen alzo zal geleerd hebben, die zal de minste genaamd 

worden in het Koninkrijk der hemelen; maar zo wie dezelve zal gedaan en 

geleerd hebben, die zal groot genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen. 

“Lukas 16:17: En het is lichter (=gemakkelijker), dat de hemel en de aarde 

voorbijgaan, dan dat één tittel der wet valle. 

De verklaring van Jezus dat het gemakkelijker is voor het universum om te 

stoppen met het bestaan ervan dan dat de Schrift faalt, is op het eerste gezicht 

schokkend. Maar bij nader inzien onthult de uitspraak van Jezus het simpele 

feit dat de trouw van God, het karakter van God, zekerder is dan het bestaan 

van het universum. Toen Jezus over de "Wet" sprak, gebruikte hij het als een 

stijlgiguur voor de gehele Schrift. Volgens Jezus was alles wat was geschreven, 

van Genesis tot Maleachi, onfeilbaar. Met Jezus zijn bevestigende instemming 
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met de Schriften is het leerzaam te overwegen wat zij verklaren met betrekking 

tot homoseksualiteit. 

 

                                      Sodom en Gomorra 

Genesis 18-19 beschrijven hoe God Lot bevrijdde van de stad Sodom die hij 

daarna verwoestte. Volgens Genesis 13:13: 

“En de mannen van Sodom waren boos, en grote zondaars tegen den HEERE. 

Genesis 18:20 zegt: 

“Voorts zeide de Heere: Dewijl het geroep van Sodom en Gomorra groot is, en 

dewijl haar zonde zeer zwaar is, 

Eén van de zonden van Sodom was homoseksualiteit. Het verslag in Genesis 

luidt: 

“Gen.19:4-7: 4 Eer zij zich te slapen leiden, zo hebben de mannen dier stad, de 

mannen van Sodom, van den jongste tot den oudste toe, dat huis omsingeld, 

het ganse volk, van het uiterste einde af. 5 En zij riepen Lot toe, en zeiden tot 

hem: Waar zijn die mannen, die deze nacht tot u gekomen zijn? breng hen uit 

tot ons, opdat wij ze bekennen. 6 Toen ging Lot uit tot hen aan de deur, en hij 

sloot de deur achter zich toe; 7 En hij zeide: Mijn broeders! doet toch geen 

kwaad! 

De vertaling "bekennen" is het Hebreeuwse woord עָָּדצ en betekent "te 

kennen". Het wordt gebruikt voor intellectuele, ervaringsgerichte en seksuele 

kennis. Het is dus duidelijk dat in deze passage seksuele kennis aanwezig is, vgl. 

Genesis 4:1: 

“En Adam bekende (of "kende" (עָָּדצ)  Heva, zijn huisvrouw, en zij werd zwanger, 

en baarde Kain, en zeide: Ik heb een man van den HEERE verkregen! 

De context van Genesis 19 onthult dat de mannen van Sodom homoseksuele 

relaties wilden hebben met de twee "mannen" (2), die waren gekomen om Lot 

te bevrijden van de immoraliteit van de stad en de dreigende vernietiging 
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ervan. Lot smeekte de mannen van Sodom (Genesis 19:7) niet "goddeloos" te 

handelen (ָעצ  .Dit woord wordt altijd gebruikt voor kwade activiteit .(עָּ

Lot bleef een beroep doen op de mannen van Sodom: 

“Gen.19:8-9: 8 Ziet toch, ik heb twee dochters, die geen man bekend hebben; ik 

zal haar nu tot u uitbrengen, en doet haar, zoals het goed is in uw ogen; 

alleenlijk doet dezen mannen niets; want daarom zijn zij onder de schaduw 

mijns daks ingegaan. 9 Toen zeiden zij: Kom verder aan! Voorts zeiden zij: Deze 

ene is gekomen, om als vreemdeling hier te wonen, en zoude hij alleszins 

rechter zijn? Nu zullen wij u meer kwaads doen, dan hun. En zij drongen zeer op 

den man, op Lot, en zij traden toe om de deur open te breken. 

Deze verzen vergroten het inzicht in de gruwel van deze, volgens de geest van 

Lot, onnatuurlijke eenheid. In plaats van dat de mannen van Sodom de twee 

"mannen", d.w.z. engelen, onder zijn hoede schonden, bood Lot hen zijn 

maagdelijke dochters aan. Deze vreselijke aanbieding zou elke lezer moeten 

doen pauzeren. Welke vader zou zijn dochters verkiezen om verkracht te 

worden? Er is maar één logisch antwoord: alleen een vader die zo gestrest is bij 

de gedachte aan seks met de twee engelen dat hij zo'n keuze als een minder 

kwaad beschouwde. Opdat we niet denken dat het oordeel van Lot over deze 

zaak uniek is, zullen we een ander verslag in de Schriften onderzoeken met een 

soortgelijk voorval in Richteren 19. 

Terwijl de zonde van Sodom meer inhield dan homoseksualiteit, (zie Ezechiël 

16.49-50), was homoseksualiteit een openlijke indicator van zijn immoraliteit. 

“Ez.16:49-50: 49 Ziet, dit was de ongerechtigheid uwer zuster Sodom; 

hoogmoed, zatheid van brood en stille gerustheid had zij en haar dochteren; 

maar zij sterkte de hand des armen en nooddruftigen niet. 50 En zij verhieven 

zich, en deden gruwelijkheid voor Mijn aangezicht; daarom deed Ik ze weg, 

nadat Ik het gezien had. 

De burgers beoefenden het niet alleen, maar waren er schaamteloos over (zie 

Jesaja 3:9, Romeinen 1:32). 

“Jesaja 3:9: Het gelaat huns aangezichts getuigt tegen hen, en hun zonden 

spreken zij vrij uit, gelijk Sodom; zij verbergen ze niet. Wee hunlieder ziel; want 

zij doen zichzelven kwaad. 
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“Rom.1:32: Dewelken, daar zij het recht Gods weten, namelijk, dat degenen, die 

zulke dingen doen, des doods waardig zijn) niet alleen dezelve doen, maar ook 

mede een welgevallen hebben in degenen, die ze doen. 

Door de gehele Schrift heen worden Sodom en Gomorra als voorbeelden van 

grove immoraliteit beschouwd. De Joodse profeten verwezen vaak naar deze 

steden als normen van het kwaad toen zij de zonde van hun eigen volk 

identificeerden. 

Jezus verwees naar deze steden in zijn prediking van bekering aan Israël (zie 

Mattheüs 10:15; 11:23-24; Lukas 10:12; 17:29). 

“Matth.10:15: Voorwaar zeg Ik u: Het zal den lande van Sodom en Gomorra 

verdragelijker zijn in den dag des oordeels, dan dezelve stad. 

“Matth.11:23-24: 23 En gij, Kapernaum! die tot den hemel toe zijt verhoogd, gij 

zult tot de hel toe nedergestoten worden. Want zo in Sodom die krachten waren 

geschied, die in u geschied zijn, zij zouden tot op den huidigen dag gebleven 

zijn. 24 Doch Ik zeg u, dat het den lande van Sodom verdragelijker zal zijn in den 

dag des oordeels, dan u. 

“Lukas 10:12: En Ik zeg u, dat het dien van Sodom verdragelijker wezen zal in 

dien dag, dan dezelve stad. 

“Lukas 17:29: Maar op den dag, op welken Lot van Sodom uitging, regende het 

vuur en sulfer van den hemel, en verdierf ze allen.  

Sommigen hebben volgehouden dat de zonde van Sodom en Gomorra geen 

homoseksualiteit was maar "beledigende homoseksualiteit". Het probleem met 

deze interpretatie is dat de Schrift zo'n onderscheid niet maakt. 

Homoseksualiteit is per definitie beledigend omdat het het beeld van God 

ontheiligt. Anderen beweren dat de zonde van de mannen van Sodom 

ongastvrijheid was. Een dergelijke suggestie heeft geen Schriftuurlijke 

ondersteuning en is geen serieuze Bijbelwetenschap. 

God vernietigde zowel Sodom als Gomorra (de twee grote steden) alsook de 

steden Adma en Zeboiim. De hele vallei was moreel corrupt. Judas merkte over 

de vernietiging op: 
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“Judas 1:6-7: 6 En de engelen, die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun 

eigen woonstede verlaten hebben, heeft Hij tot het oordeel des groten dags met 

eeuwige banden onder de duisternis bewaard. 7 Gelijk Sodoma en Gomorra, en 

de steden rondom dezelve, die op gelijke wijze als deze gehoereerd hebben, en 

ander vlees (King James Bijbel: “vreemd vlees”) zijn nagegaan, tot een 

voorbeeld voorgesteld zijn, dragende de straf des eeuwigen vuurs. 

De vertaling "ander vlees" is de uitdrukking σαρκὸς ἑτέρας. De Griekse taal 

heeft twee woorden die "andere" of "een andere" betekenen, ἄλλος en 

ἑτέρας. Het woord ἄλλος verwijst naar een andere van dezelfde soort, terwijl 

ἑτέρας een andere van een andere soort aangeeft. Jezus beloofde bijvoorbeeld 

om een andere ἄλλος Trooster te sturen (Johannes 14:16), d.w.z. een ander 

zoals Hijzelf. 

“Joh.14:16: En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven, 

opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid; 

Paulus waarschuwde de Galaten voor een ander ἑτέρας-evangelie, dat wil 

zeggen een evangelie dat qua inhoud anders is dan dat wat hij predikte - "een 

ander" (ἑτέρας) evangelie dat niet "een ander" is (ἄλλος), Galaten 1:6-7. 

“Gal.1:6-7: 6 Ik verwonder mij, dat gij zo haast wijkende van dengene, die u in 

de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander 

Evangelie; 7 Daar er geen ander is; maar er zijn sommigen, die u ontroeren, en 

het Evangelie van Christus willen verkeren. 

Dus Judas, door het woord ἑτέρας te gebruiken, betekende dat vlees van een 

andere soort. 

Judas zijn uitspraak dat ze “ander vlees zijn nagegaan”  is intrigerend. Wat 

bedoelt hij met "ander vlees?" (KJV zegt: “vreemd vlees”). 

De King James Bijbel zegt over vers 7: “Even as Sodom and Gomorrha, and the 

cities about them in like manner, giving themselves over to fornication, and 

going after strange flesh, are set forth for an example, suffering the vengeance 

of eternal fire”. 

Op het eerste gezicht kan het lijken dat "vreemd vlees" Judas zijn manier is om 

naar homoseksuele relaties te verwijzen. Maar Judas lijkt meer te te willen 
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zeggen dan dit, omdat hij de kwestie van “engelen, die hun beginsel niet 

bewaard hebben” ter sprake brengt. Wie waren deze engelen? De meest 

waarschijnlijke verklaring is dat zij de wezens zijn die in Genesis 6 worden 

gevonden. Daar vinden we een verslag van de "zonen van God" (עה ֵהָנע ֱבָֽ הֹל ִ   die (בָּ

seksuele relaties met vrouwen hadden. Deze vrouwen brachten machtige 

nakomelingen voort, de Nefilim. De uitdrukking “zonen van God” is door 

geleerden besproken. Maar de interpretatie is niet moeilijk. De uitdrukking ֵהָנע 

עה ֱבָֽ הֹל ִ  wordt in de Schriften altijd gebruikt voor engelen - nooit voor mensen בָּ

(zie Job 1:6; 2:1; 38:7). 

 “Job 1:6: Er was nu een dag, als de kinderen Gods (KJV: “zonen van God) 

kwamen, om zich voor den Heere te stellen, dat de satan ook in het midden van 

hen kwam. 

“Job 2:1: Wederom was er een dag, als de kinderen Gods (KJV: “zonen van God) 

kwamen, om zich voor den HEERE te stellen, dat de satan ook in het midden van 

hen kwam, om zich voor den HEERE te stellen. 

“Job 38:7: Toen de morgensterren te zamen vrolijk zongen, en al de kinderen 

Gods (KJV: “zonen van God”) juichten. 

Daarom ondersteunt het lexicologisch bewijs עה ֵהָנע ֱבָֽ הֹל ִ  .dat het engelen zijn בָּ

Hoe vreemd de seksuele activiteit tussen gevallen engelen en mensen ook mag 

zijn, de Bijbel zegt dat dergelijke verbintenissen plaatsvonden - en dat dit 

opnieuw kan gebeuren (Matteüs 24:37). 

“Matth.24:37: En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de 

toekomst van den Zoon des mensen. 

Uit deze verbintenissen ontstond de Nefilim (Genesis 6:4; Numeri 13:33). 

“Genesis 6:4: In die dagen waren er reuzen op de aarde, en ook daarna, als 

Gods zonen tot de dochteren der mensen ingegaan waren, en zich kinderen 

gewonnen hadden; deze zijn de geweldigen, die van ouds geweest zijn, mannen 

van name. 

“Numeri 13:33: Wij hebben ook daar de reuzen gezien, en de kinderen van Enak, 

van de reuzen; en wij waren als sprinkhanen in onze ogen, alzo waren wij ook in 

hun ogen. 
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Deze wezens zijn de bron van de verhalen over "goden" en "half-goden" in de 

heidense mythologie. 

God vernietigde deze wezens in de zondvloed. Maar zelfs na de zondvloed 

deed zich dit soort seksuele activiteit voor met als resultaat reuzen zoals 

Goliath, cf. Genesis 6:4; 1 Samuel 17:4-23; 21:9; 22:10; 2 Samuel 21:19; 1 

Kronieken 20:4-8). 

“Genesis 6:4: In die dagen waren er reuzen op de aarde, en ook daarna, als 

Gods zonen tot de dochteren der mensen ingegaan waren, en zich kinderen 

gewonnen hadden; deze zijn de geweldigen, die van ouds geweest zijn, mannen 

van name. 

“1 Samuel 17:4-23: 4 Toen ging er een kampvechter uit, uit het leger der 

Filistijnen; zijn naam was Goliath, van Gath; zijn hoogte was zes ellen en een 

span. 5 En hij had een koperen helm op zijn hoofd, en hij had een schubachtig 

pantsier aan; en het gewicht van het pantsier was vijf duizend sikkelen kopers; 6 

En een koperen scheenharnas boven zijn voeten, en een koperen schild tussen 

zijn schouders; 7 En de schacht zijner spies was als een weversboom, en het 

lemmer zijner spies was van zeshonderd sikkelen ijzers; en de schilddrager ging 

voor zijn aangezicht. 8 Deze nu stond, en riep tot de slagorden van Israel, en 

zeide tot hen: Waarom zoudt gijlieden uittrekken, om de slagorde te stellen? 

Ben ik niet een Filistijn, en gijlieden knechten van Saul? Kiest een man onder u, 

die tot mij afkome. 9 Indien hij tegen mij strijden en mij verslaan kan, zo zullen 

wij ulieden tot knechten zijn; maar indien ik hem overwin en hem sla, zo zult gij 

ons tot knechten zijn, en ons dienen. 10 Verder zeide de Filistijn: Ik heb heden de 

slagorden van Israel gehoond, zeggende: Geeft mij een man, dat wij te zamen 

strijden! 11 Toen Saul en het ganse Israel deze woorden van den Filistijn 

hoorden, zo ontzetten zij zich, en vreesden zeer. 12 David nu was de zoon van 

den Efrathischen man van Bethlehem-juda, wiens naam was Isai, en die acht 

zonen had, en in de dagen van Saul was hij een man, oud, afgaande onder de 

mannen. 13 En de drie grootste zonen van Isai gingen heen; zij volgden Saul na 

in den krijg. De namen nu zijner drie zonen, die in den krijg gingen, waren: Eliab, 

de eerstgeborene, en zijn tweede Abinadab, en de derde Samma. 14 En David 

was de kleinste; en de drie grootsten waren Saul nagevolgd. 15 Doch David ging 

henen, en kwam weder van Saul, om zijns vaders schapen te weiden te 

Bethlehem. 16 De Filistijn nu trad toe, des morgens vroeg en des avonds. Alzo 
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stelde hij zich daar veertig dagen lang. 17 En Isai zeide tot zijn zoon David: 

Neem toch voor uw broeders een efa van dit geroost koren, en deze tien 

broden, en breng ze terloops in het leger tot uw broederen. 18 Maar breng deze 

tien melkkazen aan de oversten over duizend; en gij zult uw broederen 

bezoeken, of het hun welga, en gij zult van hen pand medenemen. 19 Saul nu, 

en zij, en alle mannen van Israel waren bij het eikendal met de Filistijnen 

strijdende. 20 Toen maakte zich David des morgens vroeg op, en hij liet de 

schapen bij den hoeder, en hij nam het op, en ging henen, gelijk als Isai hem 

bevolen had; en hij kwam aan den wagenburg, als het heir in slagorde uittoog, 

en men ten strijde riep. 21 En de Israelieten en Filistijnen stelden slagorde tegen 

slagorde. 22 David nu liet de vaten van zich, onder de hand van den bewaarder 

der vaten, en hij liep ter slagorde; en hij kwam en vraagde zijn broederen naar 

hun welstand. 23 Toen hij met hen sprak, ziet, zo kwam de kampvechter op; zijn 

naam was Goliath, de Filistijn van Gath, uit het heir der Filistijnen, en hij sprak 

achtereenvolgens die woorden; en David hoorde ze. 

“1 Samuel 21:9: Toen zeide de priester: Het zwaard van Goliath, den Filistijn, 

denwelken gij sloegt in het eikendal, zie, dat is hier, gewonden in een kleed, 

achter den efod; indien gij u dat nemen wilt, zo neem het, want hier is geen 

ander dan dit. David nu zeide: Er is zijns gelijke niet; geef het mij. 

“1 Samuel 22:10: Die den HEERE voor hem vraagde, en gaf hem teerkost; hij gaf 

hem ook het zwaard van Goliath, den Filistijn. 

“2 Samuel 21:19: Voorts was er nog een krijg te Gob tegen de Filistijnen; en 

Elhanan, de zoon van Jaare-oregim, sloeg Beth-halachmi, dewelke was met 

Goliath, den Gethiet, wiens spiesenhout was als een weversboom. 

“1 Kronieken 20:4-8: 4 En het geschiedde daarna, als de krijg met de Filistijnen 

te Gezer opstond, toen sloeg Sibchai, de Husathiet, Sippai, die van de kinderen 

van Rafa was; en zij werden ten ondergebracht. 5 Daarna was er nog een krijg 

tegen de Filistijnen, en Elhanan, de zoon van Jair, versloeg Lachmi, den broeder 

van Goliath, den Gethiet, wiens spieshout was als een weversboom. 6 Daarna 

was er nog een krijg te Gath; en daar was een zeer lang man, en zijn vingeren 

waren zes en zes, vier en twintig, en hij was ook van Rafa geboren; 7 En hij 

hoonde Israel, maar Jonathan, de zoon van Simea, den broeder van David, 
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versloeg hem. 8 Dezen waren van Rafa geboren te Gath; en zij vielen door de 

hand van David, en door de hand zijner knechten. 

Zulke half-goden als Goliath waren van de stammen van de Refaim, Emim, 

Anakim (Deuteronomium 2:10-11) en de Zamzummim (Deuteronomium 2:20) 

die het oude nabije oosten bezaten. 

“Deut. 2:10-11: 10 De Emieten woonden te voren daarin, een groot, en 

menigvuldig, en lang volk, gelijk de Enakieten. 11 Dezen werden ook voor 

reuzen gehouden, als de Enakieten; en de Moabieten noemden hen Emieten. 

“Deut.2:20: Dit werd ook voor een land der reuzen gehouden; de reuzen 

woonden te voren daarin, en de Ammonieten noemden hen Zamzummieten; 

Het was vanwege deze genetische corruptie van het menselijk ras dat God 

Israël gebood hen volledig te vernietigen. 

Judas zijn verklaring lijkt erop te wijzen dat de mannen van Sodom wisten dat 

de bezoekers engelen waren. De tekst in Genesis onthult dit echter niet. In 

ieder geval, de engelen waren in de gedaante van mannen en seks met hen zou 

een homoseksuele daad zijn geweest. Lot antwoordde dat hij de eis van de 

mannen van Sodom als slecht beschouwde. 

 

                                Afgoderij en immoraliteit 

De Heiligheidscode van Leviticus 18 en 20 geeft God instructies hoe Israël 

moest omgaan met homoseksuele activiteiten. Leviticus 18:22 vermeld: 

“Bij een manspersoon zult gij niet liggen met vrouwelijke bijligging; dit is een 

gruwel. 

Leviticus 20:13 zegt: 

“Wanneer ook een man bij een manspersoon zal gelegen hebben, met 

vrouwelijke bijligging, zij hebben beiden een gruwel gedaan; zij zullen zekerlijk 

gedood worden; hun bloed is op hen! 

Sommigen hebben betoogd dat het woord "gruwel" (ב  verwijst naar (הָָעעָּ

rituele onreinheid. 
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Maar de enige passages met een element van rituele onreinheid zijn Leviticus 

18:19 en 20:18 die menstruele onzuiverheid inhouden. 

Leviticus 18:19: Ook zult gij tot de vrouw in de afzondering van haar 

onreinigheid niet naderen, om haar schaamte te ontdekken. 

“Leviticus 20:18: En als een man bij een vrouw, die haar krankheid heeft, zal 

gelegen en haar schaamte ontdekt, haar fontein ontbloot, en zij zelve de fontein 

haars bloeds ontdekt zal hebben, zo zullen zij beiden uit het midden huns volks 

uitgeroeid worden. 

Geen enkele serieuze Bijbel-wetenschapper neemt aan dat deze twee verzen 

de twee hoofdstukken beheersen. De duidelijke lezing van de tekst is dat 

hetgeen in het zicht is morele zuiverheid is en geen rituele reinheid. 

Het handhaven van een “rituele onreinheid” is hetzelfde als argumenteren dat 

moord op hetzelfde morele niveau is als het gebruiken van een de verkeerde 

vork bij een diner. Beide, Leviticus 18 en 20, noemen regels van moreel gedrag 

voor de nieuwe Joodse nationale entiteit. Ze moesten de praktijken van de 

Egyptenaren niet volgen. Gods morele regels definieerden en verboden incest, 

overspel, homoseksualiteit, bestialiteit, spiritisme en kinderoffer. De conclusie 

van beide hoofdstukken is: 

“Leviticus 20:26: En gij zult Mij heilig zijn, want Ik, de HEERE, ben heilig; en Ik 

heb u van de volken afgezonderd, opdat gij Mijns zoudt zijn. 

Zo'n verklaring vernietigt elk argument van rituele zuiverheid. 

Sommigen beweren dat de kwestie waar het om gaat in deze hoofdstukken 

afgoderij is, geen homoseksualiteit. Maar het ene sluit het andere niet uit. 

Afgoderij werd altijd in verband gebracht met afwijkende seksualiteit. Een 

onderzoek van afgoderij in de Hebreeuwse Geschriften (bijvoorbeeld Ezechiël 

16:20-50; Leviticus 20:1-5; Deuteronomium 12:28-32) onthullen de grove 

immoraliteit in de praktijk van afgoderij. 

“Ezechiël 16:20-50: 20 Verder hebt gij uw zonen en uw dochteren, die gij Mij 

gebaard hadt, genomen, en hebt ze denzelven geofferd om te verteren; is het 

wat kleins van uw hoererijen, 21 Dat gij Mijn kinderen geslacht hebt, en hebt ze 

overgegeven, als gij dezelve voor hen door het vuur hebt doen gaan? 22 Ook 
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hebt gij bij al uw gruwelen en uw hoererijen niet gedacht aan de dagen uwer 

jonkheid, als gij naakt en bloot waart, als gij vertreden waart in uw bloed. 23 

Het is ook geschied na al uw boosheid, (wee, wee u, spreekt de Heere HEERE), 

24 Dat gij u een verwelfsel gebouwd hebt, en u een hoge plaats gemaakt hebt 

in elke straat. 25 Aan elk hoofd des wegs hebt gij uw hoge plaatsen gebouwd, 

en hebt uw schoonheid gruwelijk gemaakt, en hebt met uw benen geschreden 

voor een ieder, die voorbijging, en hebt uw hoererijen vermenigvuldigd. 26 Gij 

hebt ook gehoereerd met de kinderen van Egypte, uw naburen, die groot van 

vlees zijn; en gij hebt uw hoererij vermenigvuldigd, om Mij tot toorn te 

verwekken. 27 Ziet, daarom strekte Ik Mijn hand over u uit, en verminderde uw 

bescheiden deel; en Ik gaf u over in den lust dergenen, die u haten, der 

dochteren der Filistijnen, die vanwege uw schandelijken weg beschaamd waren. 

28 Verder hebt gij gehoereerd met de kinderen van Assur, omdat gij 

onverzadelijk waart; ja, als gij met hen gehoereerd hebt, zijt gij ook niet 

verzadigd geworden. 29 Maar gij hebt uw hoererij vermenigvuldigd in het land 

van Kanaan tot in Chaldea; en daarmede ook zijt gij niet verzadigd geworden. 

30 Hoe zwak is uw hart (spreekt de Heere Heere) als gij al deze dingen doet, 

zijnde het werk van een heersende hoerachtige vrouw! 31 Als gij uw verwelfsel 

bouwt aan het hoofd van iederen weg, en uw hoge plaats maakt in elke straat, 

en niet zijt geweest als een hoer, het hoerenloon beschimpende. 32 O, die 

overspelige vrouw, zij neemt in plaats van haar man de vreemden aan. 33 Men 

geeft loon aan alle hoeren; maar gij geeft uw loon aan al uw boelen, en gij 

beschenkt ze, opdat zij tot u van rondom zouden ingaan om uw hoererijen. 34 

Zo geschiedt met u in uw hoererijen het tegendeel van de vrouwen, dewijl men 

u niet naloopt, om te hoereren; want als gij hoerenloon geeft, en het 

hoerenloon u niet gegeven wordt; zo zijt gij tot een tegendeel geworden. 35 

Daarom, o hoer, hoor des Heeren woord. 36 Alzo zegt de Heere HEERE: Omdat 

uw vergif uitgestort is, en uw schaamte door uw hoererijen met uw boelen 

ontdekt is, en met al de drekgoden uwer gruwelen, en na het bloed uwer 

kinderen, dat gij hun gegeven hebt; 37 Daarom, zie, Ik zal al uw boelen 

vergaderen, met dewelke gij vermengd zijt geweest, en allen, die gij liefgehad 

hebt, met allen, die gij gehaat hebt; en Ik zal hen van rondom vergaderen tegen 

u, en Ik zal voor hen uw naaktheid ontdekken, dat zij uw ganse naaktheid zien 

zullen. 38 Daartoe zal Ik u naar de rechten der overspeelsters en der 

bloedvergietsters richten; en Ik zal u overgeven aan het bloed der grimmigheid 
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en des ijvers. 39 En Ik zal u in hun hand overgeven, en zij zullen uw verwelfsel 

afbreken, en uw hoge plaatsen omwerpen, en uw klederen u uittrekken, en uw 

sierlijke juwelen nemen, en u naakt en bloot laten. 40 Daarna zullen zij tegen u 

een vergadering doen opkomen, en zullen u met stenen stenigen, en u met hun 

zwaarden doorsteken. 41 Zij zullen ook uw huizen met vuur verbranden, en 

oordelen tegen u uitvoeren voor veler vrouwen ogen; en Ik zal u doen ophouden 

van een hoer te zijn, en gij zult ook niet meer hoerenloon geven. 42 Zo zal Ik 

Mijn grimmigheid op u doen rusten, en Mijn ijver zal van u afwijken; en Ik zal 

stil zijn, en niet meer toornig wezen. 43 Daarom dat gij niet gedacht hebt aan 

de dagen uwer jonkheid, en Mij tot beroering geweest zijt met dit alles, zie, zo 

zal Ik ook uw weg op uw hoofd geven, spreekt de Heere HEERE; en gij zult die 

schandelijke daad niet doen boven al uw gruwelen. 44 Zie, een ieder, die 

spreekwoorden gebruikt, zal van u een spreekwoord gebruiken, zeggende: Zo 

de moeder is, is haar dochter. 45 Gij zijt de dochter uwer moeder, die de walg 

had van haar man en van haar kinderen; en gij zijt de zuster uwer zusteren, die 

de walg gehad hebben van haar mannen en van haar kinderen; uw moeder was 

een Hethietische, en uw vader een Amoriet. 46 Uw grote zuster nu is Samaria, 

zij en haar dochteren, dewelke woont aan uw linkerhand; maar uw zuster, die 

kleiner is dan gij, die tegen uw rechterhand woont, is Sodom en haar dochteren. 

47 Doch gij hebt in haar wegen niet gewandeld, noch naar haar gruwelen 

gedaan; het was wat gerings, een verdriet; maar gij hebt het meer verdorven 

dan zij, in al uw wegen. 48 Zo waarachtig als Ik leef, spreekt de Heere HEERE, 

indien Sodom, uw zuster, zij met haar dochteren, gedaan heeft, gelijk gij 

gedaan hebt en uw dochteren! 49 Ziet, dit was de ongerechtigheid uwer zuster 

Sodom; hoogmoed, zatheid van brood en stille gerustheid had zij en haar 

dochteren; maar zij sterkte de hand des armen en nooddruftigen niet. 50 En zij 

verhieven zich, en deden gruwelijkheid voor Mijn aangezicht; daarom deed Ik ze 

weg, nadat Ik het gezien had. 

“Leviticus 20:1-5: 1 Verder sprak de HEERE tot Mozes, zeggende: 2 Gij zult ook 

tot de kinderen Israels zeggen: Een ieder uit de kinderen Israels, of uit de 

vreemdelingen, die in Israel als vreemdelingen verkeren, die van zijn zaad den 

Molech gegeven zal hebben, zal zekerlijk gedood worden; het volk des lands zal 

hem met stenen stenigen. 3 En Ik zal Mijn aangezicht tegen dien man zetten, en 

zal hem uit het midden zijns volks uitroeien; want hij heeft van zijn zaad den 

Molech gegeven, opdat hij Mijn heiligdom ontreinigen, en Mijn heiligen Naam 
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ontheiligen zou. 4 En indien het volk des lands hun ogen enigszins verbergen zal 

van dien man, als hij van zijn zaad den Molech zal gegeven hebben, dat het hem 

niet dode; 5 Zo zal Ik Mijn aangezicht tegen dien man en tegen zijn huisgezin 

zetten, en Ik zal hem, en al degenen, die hem nahoereren, om den Molech na te 

hoereren, uit het midden huns volks uitroeien. 

Deut.12:28-32: 28 Neemt waar, en hoort al deze woorden, die ik u gebiede, 

opdat het u, en uw kinderen na u, welga tot in eeuwigheid, als gij zult gedaan 

hebben wat goed en recht is in de ogen des HEEREN, uws Gods. 29 Wanneer de 

Heere, uw God, voor uw aangezicht zal hebben uitgeroeid de volken, naar 

dewelke gij heengaat, om die erfelijk te bezitten; en gij die erfelijk zult bezitten, 

en in hun land wonen; 30 Wacht u, dat gij niet verstrikt wordt achter hen, nadat 

zij voor uw aangezicht zullen verdelgd zijn; en dat gij niet vraagt naar hun 

goden, zeggende: Gelijk als deze volken hun goden gediend hebben, alzo zal ik 

ook doen. 31 Gij zult alzo niet doen den Heere, uw God; want al wat den Heere 

een gruwel is, dat Hij haat, hebben zij hun goden gedaan; want zij hebben ook 

hun zonen en hun dochteren met vuur verbrand voor hun goden. 32 Al dit 

woord, hetwelk ik ulieden gebiede, zult gij waarnemen om te doen; gij zult daar 

niet toedoen, en daarvan niet afdoen. 

Dit feit wordt verder onthuld in de seculiere literatuur en door archeologie. 

Paulus zette de kwestie uiteen in Romeinen 1 toen hij betoogde dat verwerping 

van de ware God resulteert in afgoderij, resulterend in morele degradatie. 

Valse religie en valse seksualiteit zijn partners. 

Afgoderij is de aanbidding van valse goden, dat wil zeggen, de aanbidding van 

een andere god dan de God van de Bijbel. Het woord “afgoderij” komt van 

twee Griekse woorden, εἶδον, de aoristievorm van het werkwoord ὁράω "om 

te zien" en λατρεία dat "dienst" betekent. De Septuagint (LXX) gebruikt λατρεία 

uitsluitend voor goddelijke dienst. Daarom betekent afgoderij het verrichten 

van goddelijk dienstbetoon aan dat wat zichtbaar is. De God van de Bijbel is 

onzichtbaar en voorbij de zintuiglijke waarneming in zijn essentiële aard. Dit is 

de reden waarom God de Joden heeft bevolen om geen afgoden of 

afbeeldingen van God te maken. 

Heidense sekten hadden bijna per definitie afgoden en werden overspoeld met 

seksuele immoraliteit - zowel heteroseksueel als homoseksueel. Predikers 
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vertellen zelden over afgoderij en de bijbehorende fallische cultus. Daarom zijn 

de meeste kerkgangers onwetend over wat zich heeft afgespeeld in rituele 

afgoderij. Maar dergelijke praktijken zijn welbekend bij historici en archeologen 

die het oude nabije oosten, het oude Griekenland, het oude Rome en de hele 

oude wereld hebben bestudeerd. Elke cultuur die zich bezighield met afgoderij 

hield zich bezig met afwijkend en losbandig seksueel gedrag dat inbreuk 

maakte op het seksuele patroon dat God uiteen heeft gezet in Genesis en de 

Mozaïsche wet. 

Afgoderij in oude culturen omvatte menselijke offers, demonisme, 

homoseksualiteit, lesbianisme, bestialiteit en incest. Seksuele losbandigheidt 

was een inheemse ziekte in de fallische culten en heidense “aanbidding” het 

hield in dat priesters en priesteressen seksueel de rol van de 

vruchtbaarheidsgoden vertolken. 

 

                               Vernedering van de Bijvrouw 

Weinig verhalen zijn schunniger dan die in Richteren 19. Het is het 

schandelijkste verhaal van immoraliteit en vernedering dat men zich  voor kan 

stellen. Het verhaal gaat over een Leviet die zijn bijvrouw, die overspel tegen 

hem had gepleegd, terug ging halen. Hij reisde naar het huis van haar vader, 

waar hij meerdere nachten als gast doorbracht. Uiteindelijk vertrokken hij en 

zijn bijvrouw en kwamen ze aan in een stad tegenover Jeruzalem. 

Omdat hij geen overnachtingsplaats kon vinden, moest hij daarvan afstand 

doen en op het open plein van de stad blijven. Echter kwam er een oude man 

langs, van het werken in de velden, tot zijn redding. Hij vertelde hem dat hij en 

zijn bijvrouw niet op het openbare plein moesten blijven. Ze zouden de nacht 

bij hem kunnen doorbrengen. De Leviet accepteerde de gastvrijheid van zijn 

gastheer en ging naar zijn huis. 

Op dit punt neemt het verhaal kenmerken aan die vergelijkbaar zijn met het 

verslag van Lot in Genesis 18-19. Sommige mannen van de stad, zich ervan 

bewust waren dat er een vreemdeling in de stad was aangekomen, begonnen 

op de deur van de oude man te bonzen. Ze eisten: 
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“Richteren 19:22:…… Breng den man, die in uw huis gekomen is, uit, opdat wij 

hem bekennen”. 

Het woord voor “bekennen” is het Hebreeuwse עָָּדצ zoals hierboven vermeld. 

Richteren gaat verder met: 

“Richt. 19:23: En de man, de heer des huizes, ging tot hen uit, en zeide tot hen: 

Niet, mijn broeders, doet toch zo kwalijk niet; naardien deze man in mijn huis 

gekomen is, zo doet zulke dwaasheid niet. 

Het woord voor kwalijk ("goddeloos” in de King James Bijbel) is het 

Hebreeuwse woord ָעצ  dat in Genesis 19 wordt gevonden. De uitdrukking עָּ

"daad van dwaasheid" is het Hebreeuwse לָּב  De vertaling "dwaasheid" is slap .ֵנעָּ

voor moderne oren. Het geeft het gevoel van “onverstandig” en verwijst naar 

alledaagsheid. 

Maar לָּב ל heeft dezelfde betekenis als het woord ֵנעָּ  Beide woorden .נָּעָּ

betekenen "dwaas" of "dwaasheid" maar niet in de betekenis van "dom" of 

"laksheid". Ze bedoelen iemand die ongevoelig is voor God en ongevoelig voor 

goed en kwaad. Mozes noemde zijn generatie “dwaas” (Deuteronomium 32:1-

6) omdat ze ongevoelig waren voor God en Zijn goedheid. 

“Deut.32:1-6: 1 Neig de oren, gij hemel, en ik zal spreken; en de aarde hore de 

redenen mijns monds. 2 Mijn leer druipe als een regen, mijn rede vloeie als een 

dauw; als een stofregen op de grasscheutjes, en als druppelen op het kruid. 3 

Want ik zal den Naam des HEEREN uitroepen; geeft onzen God grootheid! 4 Hij 

is de Rotssteen, Wiens werk volkomen is; want al Zijn wegen zijn gerichte. God 

is waarheid, en is geen onrecht; rechtvaardig en recht is Hij. 5 Hij heeft het 

tegen Hem verdorven; het zijn Zijn kinderen niet; de schandvlek is hun; het is 

een verkeerd en verdraaid geslacht. 6 Zult gij dit den HEERE vergelden, gij, 

dwaas en onwijs volk! Is Hij niet uw Vader, Die u verkregen, Die u gemaakt en u 

bevestigd heeft? 

De “dwaas” van de Schrift is iemand die niet correct kan denken, want hij 

ontkent Gods bestaan, Psalm 14:1:  

“Een psalm van David, voor den opperzangmeester. De dwaas zegt in zijn hart: 

Er is geen God. Zij verderven het, zij maken het gruwelijk met hun werk; er is 

niemand, die goed doet. 
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Opzettelijke verkrachting is לָּב  en is vertaald met "dwaasheid" in Genesis ֵנעָּ

34:7: 

“En de zonen van Jakob kwamen van het veld, als zij dit hoorden; en het 

smartte dezen mannen, en zij ontstaken zeer, omdat hij dwaasheid in Israel 

gedaan had, Jakobs dochter beslapende, hetwelk alzo niet zoude gedaan 

worden. 

Elk van deze gebeurtenissen bevat geen spoor van alledaagsheid, maar duidt 

op een perverse ongevoeligheid voor wat goed en juist is. 

In antwoord op de eis van de mannen, bood de oude man, net als Lot, die zijn 

maagdelijke dochters aanbood voor de mannen van Sodom om te verkrachten, 

zijn eigen dochter, en de bijvrouw van de Leviet, aan de mannen aan. Zowel Lot 

als de oude man stonden voor de keuze van het relatieve kwaad. Beide keuzes 

waren לָּב  Maar zowel Lot als de oude man bepaalden dat de verkrachting .ֵנעָּ

van hun dochters een kleiner kwaad was dan homoseksuele 

geslachtsgemeenschap. 

Het verhaal heeft een vreselijke uitkomst. De mannen van de stad grepen de 

bijvrouw van de Leviet en “verkrachtten en misbruikten” haar de hele nacht: 

“Richteren 19:25: Maar de mannen wilden naar hem niet horen. Toen greep de 

man zijn bijwijf, en bracht haar uit tot hen daarbuiten; en zij bekenden haar, en 

waren met haar bezig den gansen nacht tot aan den morgen, en lieten haar 

gaan, als de dageraad oprees. 

Ze stierf tengevolge van het misbruik. De Leviet zette haar op zijn ezel. Toen hij 

thuiskwam sneed hij haar in twaalf stukken en stuurde een stuk naar elke stam 

van Israël. Richteren 19 eindigt met: 

“Richt.19:30: En het geschiedde, dat al wie het zag, zeide: Zulks is niet geschied 

noch gezien, van dien dag af, dat de kinderen Israels uit Egypteland zijn 

opgetogen, tot op dezen dag; legt uw hart daarop, geeft raad en spreekt! 

Deze passage in de Schrift illustreert aanschouwelijk hoe ver de natie in zonde 

was vervallen. De verslagen in Genesis 19 en Richteren 19 lopen parallel. Zowel 

Lot als de oude man oordeelden dat verkrachting van de vrouwen een kleinere 

zonde was dan verkrachting van de mannen. We zouden er goed aan doen acht 
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te slaan op de afsluitende woorden van het hoofdstuk: "legt uw hart daarop, 

geeft raad en spreekt !" 

 

                                Het verslag in 1 koningen 

De geschiedenis van Israël onder zijn Koningen is vastgelegd in Koningen en de 

Kronieken. Na Salomo verdeelde de natie zich en het noorden "Israël" (tien 

stammen) en het zuiden "Judah" (twee stammen). Juda had betere Koningen 

en was trouwer aan YHVH maar uiteindelijk vielen ook zij weg van God. In elk 

van de drie passages hieronder vinden we afgoderij en cultische seksuele 

immoraliteit in de regeerperiode van Jerobeam (Israël) / Rehabeam (Juda) door 

Achab (Israël) / Jehosophat (Juda): 

“1 Koningen 14:22-24: 22 En Juda deed, wat kwaad was in de ogen des 

HEEREN, en zij verwekten Hem tot ijver, meer dan al hun vaderen gedaan 

hadden, met hun zonden, die zij zondigden. 23 Want ook zij bouwden zich 

hoogten, en opgerichte beelden, en bossen, op allen hogen heuvel, en onder 

allen groenen boom. 24 Er waren ook schandjongens in het land; zij deden naar 

al de gruwelen der heidenen, die de HEERE van het aangezicht der kinderen 

Israels uit de bezitting verdreven had. 

“1 Koningen 15:9-15: 9 In het twintigste jaar van Jerobeam, den koning van 

Israel, werd Asa koning over Juda. 10 En hij regeerde een en veertig jaren te 

Jeruzalem, en de naam zijner moeder was Maacha, een dochter van Abisalom. 

11 En Asa deed wat recht was in de ogen des Heeren, gelijk zijn vader David. 12 

Want hij nam weg de schandjongens uit het land, en deed weg al de drekgoden, 

die zijn vaders gemaakt hadden. 13 Ja, zelfs zijn moeder Maacha zette hij ook 

af, dat zij geen koningin ware, omdat zij een afgrijselijken afgod in een bos 

gemaakt had; ook roeide Asa uit haar afgrijselijken afgod, en verbrandde hem 

aan de beek Kidron. 14 De hoogten werden wel niet weggenomen; nochtans 

was het hart van Asa volkomen met den Heere, al zijn dagen. 15 En hij bracht in 

het huis des Heeren de geheiligde dingen zijns vaders, en zijn geheiligde dingen, 

zilver, en goud, en vaten. 

“1 Koningen 22:45-46:  45 Het overige nu der geschiedenissen van Josafat, en 

zijn macht, die hij bewezen heeft, en hoe hij geoorloogd heeft, zijn die niet 
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geschreven in het boek der kronieken der koningen van Juda? 46  Ook deed hij 

uit het land weg de overige schandjongens, die in de dagen van zijn vader Asa 

overgebleven waren. 

De vertaling van "schandjongens" (ָדק  in de passages hierboven waren (ׁשָּ

mannen die zich bezighielden met homoseksuele seks als onderdeel van de 

cultische aanbidding van valse goden (afgoden). Dit Hebreeuwse woord komt 

van de wortel ׁשדש die de betekenis heeft van apart gezet of toegewijd te zijn, 

d.w.z. "heilig". In de context betekent dit dat afgodendienaren apart werden 

gezet of toegewijd werden aan het kwaad. Israëls priesters daarentegen 

werden apart gezet voor YHVH. Zie ook de passage, Deuteronomium 23:17, die 

Israëls mannen en vrouwen verbood betrokken te zijn bij cult-prostitutie. 

“Deut.23:17: Er zal geen hoer zijn onder de dochteren van Israel; en er zal geen 

schandjongen zijn onder de zonen van Israel. 

Zulke cult-prostituées hielden zich bezig met zowel heteroseksuele als 

homoseksuele handelingen. Dit is bekend door studies, uit oudheid, van het 

nabije Oosten en uit de Bijbelse tekst zelf. Tragisch genoeg was in de 

bovenstaande gevallen de goddelijke betekenis van “heilig” veranderd in vals 

en immoreel. Als iemand maar één ding kan leren van de studie over God in de 

Joodse Geschriften, is het dat de God van de Bijbel, YHVH, fundamenteel 

anders is dan de goden van het oude nabije oosten. Hij is ethisch en moreel 

volmaakt, d.w.z. "heilig" en heeft niets te doen met zonden. God deed veel 

moeite om Israël te onderwijzen over Zijn karakter door de Wet van Mozes, het 

Levitische priesterschap en de ceremoniën die nodig zijn om Hem te aanbidden 

en te dienen. 

Deze passages verschaffen ons de kennis van de lange geschiedenis van 

homoseksualiteit in de valse religies. Mannelijke en vrouwelijke prostituees 

hebben een sleutelrol gespeeld in de oude heidense religies in het Nabije 

Oosten. Paulus schreef dat de Joodse Geschriften werden geschreven voor 

onze lering (Romeinen 15:4, 1 Korinthiërs 10:11). 

“Rom.15:4: Want al wat te voren geschreven is, dat is tot onze lering te voren 

geschreven, opdat wij, door lijdzaamheid en vertroosting der Schriften, hoop 

hebben zouden. 
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“1Kor.10:11: En deze dingen alle zijn hunlieden overkomen tot voorbeelden; en 

zijn beschreven tot waarschuwing van ons, op dewelke de einden der eeuwen 

gekomen zijn. 

Naarmate homoseksualiteit wordt geaccepteerd in een samenleving, 

wordt de geestelijke gezondheid van die samenleving zichtbaar. 

Degenen die erbij betrokken zijn, zijn indicatoren van bedrog en valse 

religie. Ze dienen als moderne equivalenten van cultische prostitutie. 

 

                       Paulus zijn aanklacht tegen de mensheid 

In de brief aan de Romeinen verstrekte Paulus de Bijbelse analyse van het 

probleem van de wereld. Zijn analyse is een verwoestende aanklacht tegen de 

mensheid. Paulus argumenteerde dat de mens God bewust afkeurt en goed 

inruilt voor perversie en kwaad. Wat is Gods reactie op de rebellie van de 

mens? God staat de mens de vrijheid toe om het kwade te beoefenen. Hij 

"geeft de mens over" aan perversie. De aanklacht van Paulus begint in 

Romeinen 1:18-21: 

“18 Want de toorn Gods wordt geopenbaard van den hemel over alle 

goddeloosheid, en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in 

ongerechtigheid ten onder houden. 19 Overmits hetgeen van God kennelijk is, in 

hen openbaar is; want God heeft het hun geopenbaard. 20 Want Zijn onzienlijke 

dingen worden, van de schepping der wereld aan, uit de schepselen verstaan en 

doorzien, beide Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, opdat zij niet te 

verontschuldigen zouden zijn. 21 Omdat zij, God kennende, Hem als God niet 

hebben verheerlijkt of gedankt; maar zijn verijdeld geworden in hun 

overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden; 

Wanneer de mens de Schrift onderdrukt, d.w.z. de waarheid, is het resultaat 

nutteloze speculatie en harten vol van duisternis. De waarheid wordt 

vervangen door onwaarheid. Het eerste gevolg van de verwerping van God 

door de mensheid wordt vermeld in de verzen Rom.1:22-23: 

“Zich uitgevende voor wijzen, zijn zij dwaas geworden; 23 En hebben de 

heerlijkheid des onverderfelijken Gods veranderd in de gelijkenis eens beelds 
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van een verderfelijk mens, en van gevogelte, en van viervoetige en kruipende 

gedierten. 

In Rom.1:24-25 beschrijft Paulus de tweede consequentie van de rebellie van 

de mens: 

“24 Daarom heeft God hen ook overgegeven in de begeerlijkheden hunner 

harten tot onreinigheid, om hun lichamen onder elkander te onteren; 25 Als die 

de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen, en het schepsel geeerd en 

gediend hebben boven den Schepper, Die te prijzen is in der eeuwigheid, amen. 

Ten slotte schreef Paulus over de derde consequentie van het donkere hart van 

de mens in Rom.1:26-27: 

“26 Daarom heeft God hen overgegeven tot oneerlijke bewegingen; want ook 

hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen 

nature; 27 En insgelijks ook de mannen, nalatende het natuurlijk gebruik der 

vrouw, zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander, mannen met mannen 

schandelijkheid bedrijvende, en de vergelding van hun dwaling, die daartoe 

behoorde, in zichzelven ontvangende. 

Het betoog van Paulus draait om de woorden vertaald met "veranderd" en 

"nalatende" gevonden in de verzen 23, 25, 26 en 27. In vers 23 gebruikte 

Paulus het woord ἀλλάσσω en in de verzen 25 en 26 het woord μεταλλάσσω. 

Het woord ἀλλάσσω wordt elders in het Nieuwe Testament vijf keer gebruikt: 

Handelingen 6:14; 1 Korinthiërs 15:51-52; Galaten 4:20 en Hebreeën 1:12), 

terwijl μεταλλάσσω alleen in Romeinen 1:25-26 wordt gebruikt. 

“Hand.6:14: Want wij hebben hem horen zeggen, dat deze Jezus, de Nazarener, 

deze plaats zal verbreken, en dat Hij de zeden veranderen (ἀλλάσσω)  zal, die 

ons Mozes overgeleverd heeft. 

“1Kor.15:51-52: 51 Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen 

ontslapen, maar wij zullen allen veranderd (ἀλλάσσω) worden; 52 In een punt 

des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de 

doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd  

(ἀλλάσσω) worden. 
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“Gal.4:20: Doch ik wilde, dat ik nu tegenwoordig bij u ware, en mijn stem mocht 

veranderen (ἀλλάσσω); want ik ben in twijfel over u. 

“Hebr.1:12: En als een dekkleed zult Gij ze ineenrollen, en zij zullen veranderd 

(ἀλλάσσω) worden; maar Gij zijt Dezelfde, en Uw jaren zullen niet ophouden. 

                                           ------------------------------- 

“Rom.1:25-26: 25 Als die de waarheid Gods veranderd (μεταλλάσσω) hebben in 

de leugen, en het schepsel geeerd en gediend hebben boven den Schepper, Die 

te prijzen is in der eeuwigheid, amen. 26 Daarom heeft God hen overgegeven 

tot oneerlijke bewegingen; want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk 

gebruik veranderd (μεταλλάσσω) in het gebruik tegen nature; 

Waarom veranderde Paul van vocabulaire? In vers 23 is het onderwerp God en 

de "verandering" is van Gods heerlijkheid naar de afgoden, terwijl in de verzen 

23-26 het onderwerp de mens is. Deze verandering valt samen met wat we 

eerder hebben gezien: afgoderij (aanbidding, van alles behalve de God van de 

Bijbel) leidt tot seksuele perversie. Dus, in vers 24 hebben we de uitspraak van 

Paulus: "Daarom heeft God hen ook overgegeven in de begeerlijkheden hunner 

harten tot onreinigheid, om hun lichamen onder elkander te onteren”.  

In vers 27 gebruikt Paulus ook het woord ἀφίημι (nalatende). Dit woord draagt 

in zich "verlaten", "wegzenden" of "opgeven". Het lijkt een nog sterker gevoel 

van wil over te brengen in het afwijzen van wat goed is voor wat slecht of 

pervers is. Als gevolg van de vastberadenheid van de mens om kwaad te doen, 

laat God hem zijn gang gaan. De reactie van God op de afwijzing van Hem en de 

waarheid, door de mens, komt tot uiting in de woorden van Paulus: "God gaf 

hen over" (παραδίδωμι) in de verzen 24, 26, 28. Augustinus schreef dat de straf 

van de zonde zonde is. Hij had gelijk.   

Er mag geen controverse bestaan over de betekenis van deze verzen. De 

passage is eenvoudig. Het leert dat homoseksualiteit in strijd is met de natuur, 

een afwijzing van God en een rebellie tegen Gods seksuele ontwerp van het 

menselijk ras. De enige reden waarom het omstreden (= een onderwerp van 

twist) is, komt door de afwijzing van de Schrift en aldus geestelijke duisternis.  
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                    Paulus zijn instructies voor de Korinthiërs 

Korinthe was een belangrijke metropool met een grote commerciële rijkdom. 

Het was al generaties lang zo en dat was ook zo in Paulus zijn tijd. Paulus 

schreef de Korinthiërs om hen te corrigeren op facties (groepen) die de leden 

van de kerk hadden verdeeld en om de seksuele immoraliteit aan te pakken. 

Hij moedigde hen aan om heilig te leven. Paulus zijn houding ten opzichte van 

homoseksualiteit is consistent met de rest van de Schrift. Paulus schreef de 

Korinthiërs: 

“1Kor.6:9-10: 9 Of weet gij niet, dat de onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods 

niet zullen beerven? 10 Dwaalt niet; noch hoereerders, noch afgodendienaars, 

noch overspelers, noch ontuchtigen (“verwijfd” in de King James Bijbel), noch 

die bij mannen liggen, noch dieven, noch gierigaards, noch dronkaards, geen 

lasteraars, geen rovers zullen het Koninkrijk Gods beërven. 

Twee woorden in de bovenstaande passage verwijzen naar homoseksualiteit. 

De eerste, vertaalde "verwijfd" is het woord μαλακός. Letterlijk betekent het 

woord "zacht" of "zacht aanvoelend" (zie Mattheüs 11:8). Metaforisch wordt 

het gebruikt voor mannen en jongens die zich seksueel laten misbruiken door 

mannen. Het tweede woord, vertaald met "die bij mannen liggen” (dus 

homoseksuelen), is ἀρσενοκοίτης. Dit was een mannelijke homoseksueel of 

een pederast (knapenschender). Paulus gebruikte deze twee woorden om naar 

de twee soorten gedrag in homoseksuele handelingen te verwijzen. Het eerste 

woord μαλακός verwijst naar het passieve gedrag en de tweede ἀρσενοκοίτης 

naar de actieve rol in de homoseksuele handeling. Beide acties zijn zonde die 

geen plaats zal hebben in het koninkrijk van God. 

Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat zowel genetische factoren als 

omgevingsfactoren bijdragen aan homoseksualiteit. Sommigen lijken te zijn 

geboren met een genetische aanleg met betrekking tot aantrekking tot 

hetzelfde geslacht en omgevingsfactoren zoals verwarde gezinsrollen van 

verstikkende of overheersende moeders, afwezige of ongeïnteresseerde 

vaders, en fysiek of seksueel misbruik dragen bij aan deze aanleg. Hoewel dit 

allemaal bijdragende factoren kunnen zijn, heeft Paulus in Romeinen 1 duidelijk 

gemaakt dat homoseksualiteit uiteindelijk niet anders is dan welke zonde dan 

ook. Het is geworteld in rebellie tegen God en tegen het geweten. Sommigen 
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beweren dat homoseksualiteit genetisch is, d.w.z. homoseksuelen worden “op 

die manier geboren”. Dat is waar. Allen worden in zonde geboren. David 

schreef in Psalm 51: 

“Psalm 51:5: Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, en in zonde heeft mij mijn 

moeder ontvangen.  

David bedoelde niet dat zijn moeder schuldig was aan het plegen van een 

immorele daad met betrekking tot zijn conceptie. Hij erkende dat hij in de 

wereld was gekomen als zondaar. 

Ieder van ons heeft een genetische aanleg met bepaalde sterke en zwakke 

punten. Voor sommigen is homoseksualiteit een gebied van zwakte. Voor 

anderen is het stelen, liegen, hebzucht, moord, enz. Ieder persoon heeft een 

wil en kiest ervoor om de dingen te doen die hij doet. Als een man voor de 

rechtbank wordt gebracht voor diefstal en zijn verdediging is: "Ik kon er niets 

aan doen. Ik ben op deze manier geboren ", wat zegt de rechter? Schuldig. Vijf 

jaar. 

Sommigen beweren dat homoseksualiteit een aangeboren, natuurlijke staat is. 

Geen enkel wetenschappelijk, sociaal of ander bewijs ondersteunt deze 

bewering. De Bijbel leert dat homoseksualiteit een afwijking is, een daad van 

rebellie tegen God. 

Het goede nieuws is dat de Heer ons, net zoals ander zondig gedrag, kan 

veranderen. Voorgaande de verzen hierboven (1Kor.6:9-10) schreef Paulus aan 

de Korinthiërs: 

“1Kor.6:11: En dit waart gij sommigen; maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt 

geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd, in den Naam van den Heere Jezus, en 

door den Geest onzes Gods; 

Sommige Korinthiërs waren homoseksuelen geweest. We moeten de verklaring 

van Paulus niet minimaliseren. Korinthe was één van de meest immorele 

steden in de antieke wereld. Het was een "zeemans" stad/haven. De Griekse 

cultuur was vol van homoseksualiteit en Paulus was niet naïef over seksuele 

praktijken. Hij was volledig bekend met de immorele activiteiten van de 

heidense steden. Maar Paulus verklaarde dat God hen had veranderd. Dit is de 
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hoop van ons allemaal. Ieder van ons die het evangelie van Paulus gelooft (1 

Korinthiërs 15:1-4) komt tot de Heer met een zondig leven. 

“1Kor.15:1-4: 1 Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u 

verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat; 2 

Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik 

het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. 3 Want ik heb 

ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus 

gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; 4 En dat Hij is begraven, en 

dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften; 

Maar zoals het prachtige vers hierboven zegt (1Kor.6:11), zijn we gewassen, 

geheiligd en gerechtvaardigd. God zij dank! 

 

                      Paulus zijn instructie aan Timotheüs 

Paulus schreef aan Timotheüs: 

“1 Tim.1:8-11: 8 Doch wij weten, dat de wet goed is, zo iemand die wettelijk 

gebruikt; 9 En hij dit weet, dat den rechtvaardigen de wet niet is gezet, maar 

den onrechtvaardigen en den halsstarrigen, den goddelozen en den zondaren, 

den onheiligen en den ongoddelijken, den vadermoorders en den 

moedermoorders, den doodslagers, 10 Den hoereerders, dien, die bij mannen 

liggen, den mensendieven, den leugenaars, den meinedigen, en zo er iets 

anders tegen de gezonde leer is; 11 Naar het Evangelie der heerlijkheid des 

zaligen Gods, dat mij toebetrouwd is. 

Het woord "homoseksuelen (“die bij mannen liggen" in bovenstaande passage 

is ἀρσενοκοίτης, zoals eerder onderzocht. Het is belangrijk op te merken dat 

deze twee passages dezelfde boodschap hebben, één voor de Korinthiërs en 

één voor Timotheüs. 

 

                                              Konklusie 

“1Kon.22:13-14: 13 De bode nu, die henengegaan was, om Micha te roepen, 

sprak tot hem, zeggende: Zie toch, de woorden der profeten zijn uit een mond 
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goed tot den koning; dat toch uw woord zij, gelijk als het woord van een uit hen, 

en spreek het goede. 14 Doch Micha zeide: Zo waarachtig als de HEERE leeft, 

hetgeen de HEERE tot mij zeggen zal, dat zal ik spreken. 

Achab, de koning van Israël, stuurde zijn boodschapper om de profeet Micha te 

vinden op aanraden van Josafat, koning van Juda. Micha stond in oppositie 

tegen het religieuze establishment van de vierhonderd profeten die Achab 

dienden. Hen vragende of hij succesvol zou zijn in de oorlog tegen Ramoth in 

Gilead, reageerden de profeten van Achab: 

“1Kon.22:6: Trek op, want de HEERE zal ze in de hand des konings geven. 

Toen Micha het woord van de HEERE tot Achab sprak, zei hij tegen hem dat hij 

zou sterven en de strijd zou verliezen. Achab koos ervoor om naar zijn profeten 

te luisteren. Hij dacht dat hij zich in de strijd kon verbergen en veilig kon zijn. 

Hij was fout. Hij stierf. 

Sommige dingen veranderen nooit. Micha stond ruim 2800 jaar geleden 

moedig tegenover Achab en vertelde hem de waarheid. Zijn voorbeeld daagt 

ons vandaag uit. Wat moeten Christenen doen met betrekking tot 

homoseksualiteit? Veel kerkleiders, zoals de profeten van Achab, verklaren dat 

er niets mis mee is. Ze beweren dat de Bijbel verkeerd is of verkeerd 

geïnterpreteerd wordt over homoseksualiteit, dat het niet "het woord van de 

Heer" is. Dit is een oude, vermoeiende regel. De eerste leugen kwam van Satan 

die de vrouw verleidde met "heeft God gezegd?" (Genesis 3:1) 

“Genesis 3:1: De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, hetwelk de 

HEERE God gemaakt had; en zij zeide tot de vrouw: Is het ook, dat God gezegd 

heeft: Gijlieden zult niet eten van allen boom dezes hofs? 

De grote vraag en de grote uitdaging voor Christenen in een gevallen wereld is 

of ze al dan niet trouw zijn aan God en Zijn Woord. Hoe doen we dat? We doen 

het door te geloven wat God zegt, door de waarheid te communiceren en door 

anderen uit te dagen en aan te moedigen om ook te geloven en trouw te zijn. 

De profeten van Achab beweerden het woord van de Heer te spreken. Zij 

waren in de meerderheid. Zij waren het establishment. Ze hadden de macht. Ze 

hadden ongelijk. Achab verloor de strijd en stierf. De Schrift leert consequent 

en ondubbelzinnig dat homoseksualiteit zonde is. Degenen die het bevorderen 
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en tolereren verwerpen de Schrift, ontheiligen het beeld van God en rebelleren 

tegen God. 

Niemand van ons is zonder zonde. Maar het heerlijke goede nieuws is dat 

Christus heeft betaald voor onze zonden. Hij stierf aan het kruis en stond op uit 

de dood. Hij houdt van alle zondaars. Hij heeft ons verlost van de wet van 

zonde en dood. Wat is, als Christenen, onze boodschap aan hen die gebonden 

zijn in de slavernij van homoseksualiteit? 

Ten eerste om het evangelie te geloven (1 Korinthiërs 15:1-4 en Rom.4:25). Ten 

tweede, het is om God toe te staan ons te veranderen naar het beeld van 

Christus (Romeinen 12:1-2, Romeinen 8:28-29). 

“1Kor.15:1-4: 1 Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u 

verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat; 2 

Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik 

het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. 3 Want ik heb 

ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus 

gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; 4 En dat Hij is begraven, en 

dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften; Rom.4:25: Welke 

overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. 

“Rom.12:1-2: 1 Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw 

lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke 

is uw redelijke godsdienst. 2 En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar 

wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt 

beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. 

“Rom.8:28-29: 28 En wij weten, dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen 

medewerken ten goede, namelijk dengenen, die naar Zijn voornemen geroepen 

zijn. 29 Want die Hij te voren gekend heeft, die heeft Hij ook te voren 

verordineerd, den beelde Zijns Zoons gelijkvormig te zijn, opdat Hij de 

Eerstgeborene zij onder vele broederen. 

De enige manier waarop we “onszelf” kunnen zijn, is door van Hem te zijn. LET 

OP: Paulus schreef dat iedereen die zijn evangelie gelooft fundamenteel is 

veranderd. 
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We zijn nieuwe schepselen geworden. Onze boodschap aan de mensheid en 

degenen die gebonden zijn aan homoseksualiteit is de boodschap van de grote 

apostel: 

“2Kor.5:17-21: 17 Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw 

schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. 18 En al 

deze dingen zijn uit God, Die ons met Zichzelven verzoend heeft door Jezus 

Christus, en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. 19 Want God was 

in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende, hun zonden hun niet 

toerekenende; en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. 20 Zo zijn wij 

dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidden van 

Christus wege: laat u met God verzoenen. 21 Want Dien, Die geen zonde 

gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden 

rechtvaardigheid Gods in Hem. 

 

                                                        Opmerkingen 

1)-De Schrift zegt dat Jezus de Schepper van alle dingen is (zie Johannes 1:3, 

Kolossenzen 1:16, Hebreeën 1:2, Efeziërs 3:9, 1 Korinthiërs 8:6) Daarom was 

het antwoord van Jezus aan de Farizeeën een verwijzing naar Zijn eigen 

activiteit. 

“Johannes 1:3: Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is 

geen ding gemaakt, dat gemaakt is. 

“Kol.1:16: Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die 

op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij 

heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en 

tot Hem geschapen; 

“Hebr.1:2: Welken Hij gesteld heeft tot een Erfgenaam van alles, door Welken 

Hij ook de wereld gemaakt heeft; 

“Ef.3:9: En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap 

der verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke 

alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus; 
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“1Kor.8:6: Nochtans hebben wij maar een God, den Vader, uit Welken alle 

dingen zijn, en wij tot Hem; en maar een Heere, Jezus Christus, door Welken alle 

dingen zijn, en wij door Hem.  

2)-Wanneer engelen  verschijnen als mensen verschijnen ze altijd in de 

gedaante van mannen. 

3)- Een concubine was een slaaf, een tweede rangs vrouw. Ze werd meestal 

gekocht als betaling van een gezinsschuld, gekocht van een arm gezin, of als 

gevangene meegenomen uit een oorlog. Opvolging en erfenis gingen bij 

concubines net zoals bij vrouwen. 

 

 


