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Homoseksualiteit – Wat leert  
de Bijbel? 

Door George Zeller, http://www.middletownbiblechurch.org/prelatio/prelat9.htm  

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV) 
Vertaling en voetnoten door M.V., 2-7-2015 

 

Eerder verscheen “Gods standaard voor huwelijk en seksualiteit”: Lees dit best eerst! 
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/huwelijk-standaard-GZeller.pdf 

 
Praktiserende homoseksualiteit is tegengesteld aan Gods plan en standaard voor een man en een 
vrouw. Het is een ernstige afwijking van wat God oorspronkelijk ontwierp en instelde voor het goed 
van man en vrouw. Zoals de Heer Jezus zei: “…maar van het begin af is het zo niet geweest” (Mat-
theüs 19:8). Homoseksualiteit is een overtreding van Gods regel die vermeldt dat de huwelijkspart-
ner van tegengestelde sekse moet zijn. Doorheen de Bijbel, in zowel het Oude als het Nieuwe Tes-
tament, wordt homoseksualiteit door God streng veroordeeld. 

Enkele passages waar homoseksualiteit genoemd wordt in de Bijbel: 

1.  De zonde van de eerste sodomieten (Genesis 18:20; 19:4-9) 
“20 Verder zei de HEERE: De roep van Sodom en Gomorra is groot en hun zonde heel zwaar. 
… 4 Nog voor zij zich te slapen legden, omsingelden de mannen van die stad, de mannen van 
Sodom, van jong tot oud, het huis; heel het volk, niemand uitgezonderd. 5 Zij riepen naar Lot en 
zeiden tegen hem: Waar zijn die mannen die vannacht bij u gekomen zijn? Breng hen naar bui-
ten, naar ons toe, zodat wij gemeenschap met hen kunnen hebben. 6 Toen ging Lot naar buiten, 
naar hen toe, bij de deuropening, en sloot de deur achter zich, 7 en hij zei: Mijn broeders, doe 
toch geen kwaad! 8 Zie toch, ik heb twee dochters, die met geen man gemeenschap gehad heb-
ben; laat mij die toch bij u brengen en doe met hen wat goed is in uw ogen. Alleen, deze man-
nen moet u niets aandoen, want om die reden zijn ze onder de bescherming van mijn dak geko-
men. 9 Toen zeiden zij: Ga opzij! Ook zeiden ze: Deze ene is gekomen om hier als vreemdeling 
te verblijven en nu wil hij zeker rechter over ons zijn! Nu zullen we u meer kwaad aandoen dan 
hun. Zij drongen erg op de man, op Lot, aan en kwamen dichterbij om de deur open te breken” 
(Genesis 18:20; 19:4-9). 

Enkele vaststellingen: 
1) Gods evaluatie van Sodom: “Verder zei de HEERE: hun zonde [is] heel zwaar” (Genesis 
18:20). 
2) De Sodomieten, denkend dat de twee engelen mannen waren, begeerden hen: “Breng hen 
naar buiten, naar ons toe, zodat wij gemeenschap met hen kunnen hebben” (Genesis 19:5). 
3) Zelfs Lots aanbod van zijn eigen dochters kon hun onnatuurlijke begeerten niet bevredigen 
(Genesis 19:8-9). 
4) Deze verschrikkelijke zonde werd herhaald in het land van Israël tijdens de periode van de 
Rechters, toen eenieder deed wat recht was in zijn eigen ogen (Rechters 19:22-30). 
5) De ernst van de zonde wordt gezien in de  strengheid van het oordeel. De mannen van So-
dom werden met blindheid geslagen (Genesis 19:11) en hun stad werd verwoest door vuur (Ge-
nesis 19:28-29). 

6) Hun zonde werd voor altijd gememoriseerd door de termen “sodomiet” en “sodomie”. 
7) De zonde van de Sodomieten betrof ook “trots, overvloed van voedsel en zorgeloze rust” 
(Ezechiël 16:49). Zulke dingen leiden vaak tot morele losbandigheid en wellustige immoraliteit. 
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8) De zonde van de Sodomieten wordt twee keer genoemd in het Nieuwe Testament, als waar-
schuwing voor hen die vandaag goddeloos leven (2 Petrus 2:6 en Judas 7). 

Soms wordt ons gezegd dat die zonde van de inwoners van Sodom geen homoseksualiteit was, maar 
wel homoseksuele verkrachting. Zij die homoseksualiteit rechtvaardigen trachten te argumenteren 
dat het niet verkeerd is voor een man om zich in te laten met seks met een andere man, maar dat het 
verkeerd is voor een man zich seksueel op te dringen aan een andere man die daar niet in toestemt. 
Staat God homoseksualiteit toe wanneer beide partijen ermee instemmen? Beschouw het volgende 
punt: 
 
2. Het strenge verbod van homoseksualiteit (Leviticus 18:22). 

“U mag niet slapen met een mannelijk persoon, zoals u met een vrouw slaapt. Dat is een gru-
wel” (Leviticus 18:22). 

Seksuele gemeenschap tussen twee mannen is streng verboden; het is een “gruwel” in Gods ogen. 
In het volgende vers (vs. 23) wordt bestialiteit verboden omdat ook dit “een afschuwelijke schand-
daad” is, een perversie. Dit waren de twee zonden die beoefend werden door de heidenen in het 
land van Israël (vs. 24-25). 
In vers 22 hebben we de uitdrukking “U mag niet”. Dit is de sterkste manier in de Hebreeuwse taal 
om een persoon te zeggen iets niet te doen. Het is dezelfde formulering die we vinden in de Tien 
Geboden. Het is een absoluut verbod en het kan ook vertaald worden als “Gij zult nooit”!  

Wat denkt God over homoseksualiteit? Het vers zegt: “Dat is een gruwel”! Dit betekent dat het 
afschuwelijk, walgelijk, afstotelijk en gruwelijk is. Het is een van de sterkste woorden om Gods 
haat tegen iets te beschrijven. De reden waarom het een gruwel is, is dat het tegengesteld is aan wat 
God heeft ontworpen en gesticht heeft ten goede van de mensheid. 

Om ten volle de ernst te begrijpen van deze zonde, en andere zonden zoals deze: lees de overblij-
vende verzen in Leviticus 18:24-30). Het zijn deze handelingen die het land “verontreinigen” (vs. 
24-25). Wegens deze slechte praktijken verwijderde (“uitspuwen”) God bepaalde naties uit het land 
van Israël (vs 27-28). God waarschuwt Zijn volk dat als zij enige van deze gruwelijkheden zouden 
beoefenen, zij “uitgeroeid” zouden worden vantussen de mensen (vs. 29). 
Heidense naties in het verleden werden door God ernstig gestraft wegens zulke praktijken: “zodat 
het land onrein geworden is. Ik zal het zijn ongerechtigheid vergelden, zodat het land zijn bewoners 
zal uitspuwen” (vs. 25).  

 
3. De straf op homoseksualiteit onder de wet van Mozes (Leviticus 
20:13). 

“Wanneer een man met een andere man slaapt, zoals men met een vrouw slaapt, dan hebben zij 
beiden iets gruwelijks gedaan. Zij moeten zeker ter dood gebracht worden. Hun bloed rust op 
henzelf” (Leviticus 20:13). 

Beide mannen hebben iets “gruwelijks” gedaan. Dit herhaalt de leer van Leviticus 18:22, maar nu 
wordt de strafmaat gegeven : “Zij moeten zeker ter dood gebracht worden”. Als u zou leven in de 
dagen van Mozes, onder Gods wet, dan zou homoseksualiteit strafbaar zijn met de dood. De dood-
straf werd geëist. De Hebreeuwse uitdrukking “Zij moeten zeker ter dood gebracht worden” gelijkt 
erg op deze die gevonden wordt in Genesis 2:17: “… want op de dag dat u daarvan eet, zult u 
[Adam] zeker sterven”; Onder de Mozaïsche wet zouden zij die betrapt werden op homoseksualiteit 
zeker ter dood gebracht worden (tenzij men de wet niet gehoorzaamde). 

De uitdrukking “hun bloed rust op henzelf” is hoogst betekenisvol. Een overeenkomstige passage 
wordt gevonden in Mattheüs 27:25: “En heel het volk antwoordde en zei: Laat Zijn bloed maar ko-
men over ons en over onze kinderen!” Wat betekenen deze woorden? De Joden die Christus’ dood 
aan het kruis vroegen zeiden in feite dit: “Wij nemen de volle verantwoordelijkheid op ons voor 
Christus’ dood; Pilatus: Zijn dood en Zijn bloed zal niet op u komen, maar op ons. Wij dragen de 
volle verantwoordelijkheid voor deze dood”. 
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In Leviticus 20:13 vertelt God ons dat mannen die een homoseksuele daad verrichtten geheel ver-
antwoordelijk waren voor deze daad en zij moesten daarvoor de consequenties dragen, namelijk de 
doodstraf ondergaan. Deze mannen waren volledig verantwoordelijk voor deze zonde die zij begin-
gen. Homoseksualiteit is niet iets waarover een man geen controle kan hebben. Het blijft iets wat 
een man verkiest te doen, en God houdt hem verantwoordelijk voor deze handeling. Een mens kan 
nooit zeggen: “Ik kon het niet verhelpen. Ik heb geen controle over mijn seksueel gedrag. Ik ben 
niet verantwoordelijk voor mijn daden en ik zou niet mogen gestraft worden voor iets dat ik niet 
kon verhelpen. Ik kan niet veranderen wat en wie ik ben”. Nee, deze man was volledig verantwoor-
delijk voor zijn eigen dood (“zijn bloed rust op hem”) omdat hij ervoor koos een misdaad te begaan 
die de doodstraf waardig is. 
Noot: Het feit dat homoseksuelen de doodstraf kregen onder de wet van Mozes betekent niet dat 
deze straf vandaag moet toegepast worden. In Exodus 21:17 leren we dat onder de wet van Mozes 
de doodstraf van kracht was, op zelfs een persoon die zijn vader of moeder vervloekte: “En wie zijn 
vader of zijn moeder vervloekt, moet zeker gedood worden”. Alhoewel deze erge straf niet langer 
wordt opgelegd, tonen zulke passages uit de wet ons de ernst van de zonde in Gods oog, of het nu 
homoseksualiteit is of respectloosheid voor de ouders. 
 
4. Sodomieten werden niet toegestaan in het land (Deuteronomium 
23:17-18). 

“17 Er mag onder de dochters van Israël geen hoer zijn; en er mag geen schandknaap [KJV: 
sodomite; Hebreeuws: qadesh] zijn onder de zonen van Israël. 18 U mag geen hoerenloon of 
hondengeld in het huis van de HEERE, uw God, brengen ter inlossing van welke gelofte dan 
ook, want die zijn beide een gruwel voor de HEERE, uw God”. 

Dit vers handelt over wat een veel voorkomende praktijk was in de heidenwereld, namelijk tempel-
prostitutie. De heidense tempels waren drekpoelen van immoraliteit, ontucht en prostitutie. Een man 
kon zo’n tempel binnengaan en voor een prijs kon hij kiezen voor een vrouwelijke of mannelijke 
sekspartner. De term “hoer” verwijst naar een vrouwelijke prostitué, en de term “schandknaap” 
[KJV: sodomite; Hebreeuws: qadesh] verwijst naar een mannelijke prostitué. De term “honden-
geld” van vers 18 heeft betrekking op de mannelijke prostitué van vers 17. De term “schand-
knaap” [Hebreeuws: qadesh] komt van de Hebreeuwse wortel die “heilig betekent”1. Hoe kon zo’n 
onheilige prostitué “heilig” genoemd worden? Het antwoord wordt gevonden in het feit dat de ba-
sisbetekenis van de term “heilig” “apart gezet” is, en deze man was apart gezet, niet voor heilige 
doeleinden, maar voor de immorele doeleinden van een heidens-religieuze rite. 
De term “sodomiet” [Hebr. qadesh] wordt “gebruikt in de Authorized Version (KJV) van het Oude 
Testament, voor hen die als een religieuze rite de gruwelijke en onnatuurlijke ontucht beoefenden 
waarvoor de inwoners van Sodom en Gomorra berucht waren” (Smith’s Bible Dictionary). De Her-
ziene Statenvertaling vertaalt met “schandknaap”. Deze term wordt herhaaldelijk gebruikt in de 
boeken 1 en 2 Koningen. In de dagen van Rehabeam, Salomo’s zoon, lezen we dit: “Ook waren er 
schandknapen [KJV: sodomite; Hebreeuws: qadesh] in het land. Zij deden overeenkomstig alle 
gruweldaden van de heidenvolken die de HEERE van voor de ogen van de Israëlieten verdreven 
had” (1 Koningen 14:24). In Deuteronomium zei God dat er geen schandknaap mocht zijn onder 
de zonen van Israël (Deuteronomium 23:17). In de dagen van Rehabeam waren er schandknapen 
onder de zonen van Israël. Het was een tijd van groot geestelijk verval: “Juda deed wat slecht was 
in de ogen van de HEERE, en zij verwekten Hem tot na-ijver, meer dan al hun vaderen gedaan had-
den, met de zonden die zij begingen” (1 Koningen 14:22). 

Later waren er bepaalde godvrezende koningen in Juda die dit probleem van tempelprostitutie 
rechtzetten. Asa deed wat juist was in de ogen van de Heer (1 Koningen 15:11), en de eerste opge-
schreven juiste daad die hij deed was het “verdrijven” van de schandknapen uit het land (1 Konin-
gen 15:12). Later kwam deze abominabele praktijk weer op, maar in de dagen van Jozafat werden 
de schandknapen andermaal verwijderd: “Ook vaagde hij uit het land de rest van de schandknapen 
                                                             
1 Hebreeuws qadesh: Strong’s 6945; from ‘qadash’ (6942); a (quasi) sacred person, i.e. (technically) a (male) devotee 
(by prostitution) to licentious idolatry:-- sodomite, unclean. 
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weg” (1 Koningen 22:47). In de dagen van Josia hadden deze schandknapen zelfs hun verblijf in de 
tempel, maar de godvruchtige Josia brak de afgoderij daar af: “Ook brak hij de verblijven van de 
schandknapen af in het huis van de HEERE, waar de vrouwen gewaden voor de Asjera weefden” 
(2 Koningen 23:7). 
 
5. Homoseksualiteit is een gevolg van het afwijzen van de Schepper 
(Romeinen 1:24-27). 

“24 Daarom ook heeft God hen in de begeerten van hun hart overgegeven aan de onreinheid 
om hun lichamen onder elkaar te onteren. 25 Zij hebben de waarheid van God vervangen door 
de leugen, en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, Die te prijzen is tot in eeu-
wigheid. Amen. 26 Daarom heeft God hen overgegeven aan oneervolle hartstochten, want ook 
hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. 27 En 
evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wel-
lust voor elkaar ontbrand: mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het 
gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf” (Romeinen 1:24-27). 

Noteer in bovenstaande passage, de woorden en frases die gebruikt worden om de zonde van homo-
seksualiteit te beschrijven: 

Het is “onreinheid”. 

Het is elkaar “onteren”. 
Het gaat om “oneervolle hartstochten”. 

Het is “natuurlijke omgang vervangen” door het “tegennatuurlijke” – omgang , tegen de be-
doeling in van de Schepper. 

Het omvat “in wellust voor elkaar ontbrand” te zijn 
Het gaat om “schandelijke dingen”. 

Het is “dwaling”. 
Waarom doen mensen zulke dingen volgens deze passage? Het begint met een afwijzing van de 
Schepper:  

“20 Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit 
Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat 
zij niet te verontschuldigen zijn. 21 Want zij hebben, hoewel zij God kennen, Hem niet als 
God verheerlijkt of gedankt, maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstan-
dig hart is verduisterd. 22 Terwijl zij zich uitgaven voor wijzen, zijn zij dwaas geworden” (Ro-
meinen 1:20-22). 

De grote dwaling en zonde van deze mensen is tweevoudig: 1) Zij eerden God niet VOOR WIE HIJ 
WAS; 2) zij dankten God niet VOOR WAT HIJ HEEFT GEDAAN. Zij wezen zowel Zijn Persoon 
als Zijn werk af. Als gevolg “heeft God hen overgegeven” aan hun onreinheden en hartstochten. Zij 
hadden God verlaten en daarom verliet God hen en gaf hen over aan de verschrikkelijke zonden 
van Romeinen 1:24-32. Het resultaat was geen vooruitgang maar degeneratie en regressie. Zij wer-
den “dwaas” (vs. 22). Homoseksualiteit is volgens Romeinen 1 het voorspelbare resultaat van 
een maatschappij die erin faalt God te eren en Zijn waarheid te erkennen (vs.18, 21). 
 
6. Homoseksualiteit is tegengesteld aan de gezonde leer (1 Timotheüs 
1:9-16) 

“9 En als men dit weet: dat de wet niet bestemd is voor de rechtvaardige, maar voor wettelozen 
en voor opstandigen, goddelozen en zondaars, onheiligen en onreinen, voor hen die vader of 
moeder vermoorden, voor doodslagers, 10 voor ontuchtplegers, voor mannen die met mannen 
slapen, voor mensenhandelaars, leugenaars, meinedigen en als er iets anders tegen de gezonde 
leer is, 11 overeenkomstig het Evangelie van de heerlijkheid van de zalige God, dat mij toever-
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trouwd is. … 15 Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard dat Christus Jezus in de 
wereld gekomen is om zondaars zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben. 16 Maar 
daarom is mij barmhartigheid bewezen, opdat Jezus Christus in mij, de voornaamste van de 
zondaars, al Zijn geduld zou tonen, tot een voorbeeld voor hen die later in Hem zouden geloven 
tot het eeuwige leven” (1 Timotheüs 1:9-10, 15-16). 

“Gezonde leer” is de leer van de waarheden van Gods Woord, welke resulteert in gezond leven 
(leven op Gods manier en tot Zijn heerlijkheid).   

Als homoseksualiteit echt een legitieme, alternatieve levensstijl in Gods oog zou zijn, dan zouden 
we niet verwachten dat homoseksuelen zich samen op een lijst bevinden met de allerergste 
soort van misdaden: “wettelozen”, “opstandigen”, “goddelozen en zondaars”, “onheiligen en on-
reinen”, “die vader of moeder vermoorden”, “doodslagers”, “ontuchtplegers”, “mensenhandelaars”, 
“leugenaars”, “meinedigen”! En wat nog fascinerender is, is dat Paulus zichzelf groepeert bij deze 
zondaars in vers 15: “van wie ik de voornaamste ben”. Waarom was Paulus’ zonde zo groot? Om-
dat hij het lichaam van de Heer Jezus Christus, de gelovigen in Christus, had aangevallen (zie Han-
delingen 9:4: “Saul, Saul, waarom vervolgt u Mij?”). 

Daarom vinden we in deze passage een GROTE HOOP voor homoseksuelen. Paulus zei dat Chris-
tus Jezus in de wereld kwam om zondaars te redden. Paulus bedoelde eigenlijk: “Als Hij mij kon 
redden, de ‘voornaamste’ zondaar, dan kan Hij zeker een homoseksueel redden, of een moordenaar 
of enig goddeloos persoon”. “Maar daarom is mij barmhartigheid bewezen, opdat Jezus Christus in 
mij, de voornaamste van de zondaars, al Zijn geduld zou tonen, tot een voorbeeld voor hen die 
later in Hem zouden geloven tot het eeuwige leven” (1 Timotheüs 1:16). De genade van de Heer 
Jezus Christus is veel groter dan de zonde van homoseksualiteit. Heeft de genade van God ook uw 
hart veroverd? 

 
De remedie voor homoseksualiteit (1 Korinthiërs 6:9-11) 

“9 Of weet u niet dat onrechtvaardigen het Koninkrijk van God niet zullen beërven? 10 Dwaal 
niet! Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen (malakoi), mannen die met 
mannen slapen (arsenokoites), dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen 
het Koninkrijk van God niet beërven. 11 Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent 
schoongewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd, in de naam van de Heere 
Jezus en door de Geest van onze God” (1 Korinthiërs 6:9-11). 

In deze passage twee termen die verwijzen naar homoseksuelen: 
1. Schandknapen – hier vinden we het Griekse grondwoord malakos; wat wij zouden kunnen 
vertalen met “zacht”, “verwijfd” en daarom heeft de HSV malakos vertaald met “schandknaap”. 
Dit is een man die zijn lichaam onderwerpt aan homoseksueel gedrag in de vrouwelijke en pas-
sieve rol. Dit is een PASSIEVE homoseksueel. 
2. Mannen die met mannen slapen – een mannelijke homoseksueel die anaal geslachtsverkeer 
beoefent. Hier vinden we het Griekse grondwoord arsenokoites. Dit woord bestaat uit 2 delen: 
1) mannelijk, en 2) bed (eufemisme voor seksueel verkeer). Deze term betekent een man die in 
bed gaat met een mannelijk persoon. (Vergelijk Leviticus 18:22 en 20:13). Dit is de ACTIEVE 
homoseksueel. 

Vers 9 leert dat de onrechtvaardigen Gods koninkrijk niet zullen beërven. Zij zullen er geen deel 
aan hebben. Zij zullen uitgesloten worden. Vergelijk het met Mattheüs 25:34 dat de gezegende staat 
beschrijft van hen die het koninkrijk beërven, en vers 41 beschrijft de vervloekte staat van hen die 
het koninkrijk niet beërven. 

De term “onrechtvaardigen” in vers 9 wordt verder gedefinieerd door de lijst van levensdomineren-
de zonden die opgesomd worden in de verzen 9-10. Bijvoorbeeld: overspelers zullen het koninkrijk 
niet beërven. Dit zijn mensen wier leven gedomineerd wordt door de zonde van overspel. David 
beging een daad van overspel, maar zijn leven werd niet gedomineerd en gekarakteriseerd door de-
ze zonde. Hij beleed deze zonde en keerde er zich van af (Psalm 32 en 51). In vers 10 worden 
“dronkaards” genoemd. Noach werd dronken bij één gelegenheid, maar zijn leven werd niet gedo-
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mineerd en gekarakteriseerd door deze zonde. Is er hoop voor hen wier leven gedomineerd en geka-
rakteriseerd wordt door de zonde van homoseksualiteit? 
Er is een grote hoop die gevonden wordt in een genadige God:  

“Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen, maar u bent geheiligd, 
maar u bent gerechtvaardigd, in de naam van de Heere Jezus en door de Geest van onze God” 
(1 Korinthiërs 6:11).  

Merk op wat dit vers zegt: “Sommigen van u zijn dat wel geweest”. Hier staat niet: “Sommigen van 
u zijn dat wel”. Sommige Korinthische gelovigen waren eerder homoseksueel (en sommigen waren 
overspelers, dronkaards, enz.), maar zij waren veranderd. Zij waren homoseksueel in het verleden, 
maar nadat zij de Redder in geloof ontmoetten waren zij niet langer homoseksueel. Hun redding 
omvatte een verandering in hun levensstijl en het verlaten van een seksueel gedrag dat tegen Gods 
Woord inging. Sommigen van deze Korinthische gelovigen waren ooit homoseksuelen maar nu 
waren zij ex-homo’s. Dit geeft een grote hoop voor iedere homoseksueel/lesbienne want dit bete-
kent dat zo’n persoon kan veranderen in zijn levensstijl. Door de genade van God kan zo’n persoon 
gerechtvaardigd worden in Christus, geheiligd (apart gezet voor God) en schoongewassen (gerei-
nigd van alle zonden) – zie hierboven vers 11. “Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe 
schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden” (2 Korinthiërs 5:17). 

Als iemand erg ziek is, maar weigert naar een dokter te gaan of medicijnen te nemen, dan draagt hij 
zelf de schuld wanneer hij sterft. Evenzo, als iemand in zijn zonde blijft, is er geen hoop. Hij is dan 
op weg naar een aanvaring met Gods toorn (Kolossenzen 3:5-6; Efeziërs 5:5-6). Aan de andere 
kant, als iemand zich berouwvol tot zijn Redder keert (de grote Dokter die zijn zondezieke ziel kan 
helen), dan zal God het wonderlijke drievoudige werk doen zoals beschreven in 1 Korinthiërs 6:11: 

1. schoonwassen 
2. heiligen 
3. rechtvaardigen 

Heeft Christus u schoongewassen? Heeft Hij u geheiligd (apart gezet voor Hemzelf). Heeft God u 
gerechtvaardigd in Zijn rechtvaardige Zoon? 
Indien zo, dan hebt u een nieuw leven! U geniet dan van de zegeningen voor hen die leven in har-
monie met Gods Woord, in harmonie met Gods standaarden en in harmonie met Gods volmaakte 
plan voor de man en de vrouw! 

God wil niets anders dan het beste voor u, zowel nu als in de eeuwigheid! 
 

 

 

Eerder verscheen “Gods standaard voor huwelijk en seksualiteit”: Lees dit best eerst! 
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/huwelijk-standaard-GZeller.pdf 
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