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Middelpunt 
 
De kerken hebben helaas weinig begrepen van de typologie en overdrachtelijke 
betekenissen van de Bijbelse verhalen. Men neemt elk verhaal woordelijk en zet de mens 
centraal. Op die manier worden de mooie en indrukwekkende verhalen inhoudelijk volledig 
ontkracht. Op die manier blijft er een Boek van ge- en verboden en regels over. Alle verhalen 
worden star en letterlijk toegepast op onze hedendaagse maatschappij. De meeste 
voorgangers stellen de vraag; hoe kan dit verhaal ingepast worden in ons leven? Maar wat 
de kerken vergeten, is dat het Boek van Boven naar beneden is geschreven. Dat niet de mens 
centraal staat maar dat de Heere Jezus Christus het Middelpunt is. Dat de daadwerkelijke 
vraag bij elk verhaal zou zijn; wat leert ons dit over de Heere Jezus Christus? Het is tenslotte 
Zijn Woord aan ons. God maakt Zijn Wil en Raadsbesluit aan ons bekend. Hij zegt ons hoe 
het was, hoe het is en hoe het worden zal. Hij maakt Zijn Wezen en Werk kenbaar aan ons. 
Hij vertelt ons ook wat onze positie zou zijn ten opzichte van Hem. Hij is de Schepper, de 
Maker van de hele Schepping. Hoezo zijn wij dan het middelpunt? 
 
Openbaring 1 
8 Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, en 
Die komen zal, de Almachtige. 
 
De Heere is niet alleen de Aleph en Thaph, namelijk de eerste en laatste Hebreeuwse letter. 
De Heere is niet alleen de God der Joden maar Hij is ook de God der Heidenen. Want Hij is 
tevens de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste Griekse letter. Heidenen zijn in de Bijbel 
alle niet-Joodse volkeren.  De Onzienlijke God, Die Zichzelf openbaart door Zijn gesproken en 
geschreven Woord. Die Jehovah en Heere Die wij inmiddels kennen als de Heere Jezus 
Christus. Hij Die is en Die was en Die komen zal. 
 
Te herkennen in Zijn Schepping 
 
Een schilderij verraadt vaak al wie de schilder is. Men kan het zien aan de kleuren en de 
vormen en de technieken die gebruikt zijn. Zo laat God de Schepper Zich ook zien en kennen 
in Zijn hele Schepping. Het is een ware tentoonstelling van Bijbelse Waarheden. En dat staat 
ook in Romeinen; dat niemand te verontschuldigen is omdat men God zou kunnen zien en 
herkennen in Zijn Schepping.  

 
Romeinen 1 
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.  
 

God is Geest 
 
God is Geest en daardoor gaat het in de letterlijke verhalen om de geestelijke betekenis. 
Deze verhalen zijn dan ook niet zonder de Geest van God te begrijpen 
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Johannes 4  
24 God is een Geest, en die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.  
 
1 Korinthe 2 
10 Doch God heeft het ons geopenbaard door Zijn Geest; want de Geest onderzoekt alle 
dingen, ook de diepten Gods.  
11 Want wie van de mensen weet, hetgeen des mensen is, dan de geest des mensen, die in 
hem is? Alzo weet ook niemand, hetgeen Gods is, dan de Geest Gods.  
12 Doch wij hebben niet ontvangen den geest der wereld, maar den Geest, Die uit God is, 
opdat wij zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn;  
13 Dewelke wij ook spreken, niet met woorden, die de menselijke wijsheid leert, maar met 
woorden, die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende.  
14 Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; want zij zijn 
hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden.  
15 Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van niemand 
onderscheiden.  
16 Want wie heeft den zin des Heeren gekend, die Hem zou onderrichten? Maar wij hebben 
den zin van Christus.  
 
Waar gebeurd 
 
Het is dus de bedoeling dat we de letterlijke gebeurtenissen op een geestelijke, 
overdrachtelijke, typologische, figuurlijke wijze gaan leren lezen en begrijpen. En natúúrlijk 
zijn alle verhalen waar gebeurd. Ook al gaan sommige gebeurtenissen ons beperkte verstand 
te boven en ook al kunnen wij ons de soms wonderlijke verhalen niet voorstellen. Maar iets 
moet eerst daadwerkelijk plaatsvinden voordat er een geestelijke betekenis aan kan worden 
gehangen.  
 
Geloven is een keuze 
 
De mens houdt van filosoferen, de mens vindt zijn eigen gedachten en bedenkingen zo 
enorm belangrijk. De mens bedenkt zo graag de waarden en normen voor zichzelf en zéker 
ook voor anderen. Daarbij heeft de natuurlijke mens ook nog eens een verschrikkelijk groot 
ego. Men laat zich niets zeggen. Door niemand niet. We vrezen god noch gebod. Dus hoe 
makkelijk is het om Zijn Woord aan de kant te schuiven? Of om Zijn Woord zó te verdraaien 
dat wij er zélf beter van af komen? Maar wat velen vergeten, is dat geloven een keuze is. Je 
kunt iets aannemen óf verwerpen. En verwerp je Zijn Woord? Dan verwerp je Hém. Geloof je 
Zijn Woord niet? Dan hou je Zíjn Waarheid voor leugen. De Heere heeft bewust die keuze 
aan ons gelaten. Hij wil geen robots die Hem klakkeloos en zonder hart volgen. Hij wil dat wij 
ons met hart en ziel overgeven aan Hem en Zijn Woord. Hij wil dat wij ons vereenzelvigen 
met alles wat Hij in Zijn Woord geschreven heeft. Hij wil dat wij ons afhankelijk en dienstbaar 
naar Hem opstellen. Maar hoe moeilijk is dat? Om jezelf op de tweede plaats te zetten en je 
leven over te geven aan Hem? Hoe moeilijk is het te vertrouwen op geestelijke zaken als 
onze natuurlijke mens volledig gericht is op stoffelijke zaken? Maar indien we die keuze 
bewust en ten volle tóch nemen en ons hart zonder terughoudendheid openstellen voor Zijn 
Woord en Zijn Leiding, zal Hij ons laten delen in Zijn allesomvattende Liefde. Zal Hij je 
zegenen met élke geestelijke Zegening in de Hemel in Hem. 
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Oude en nieuwe mens 
 
Gelovige mensen hebben twee geesten. Hun eigen geest, gedachten oftewel hart en de 
Heilige Geest, de Heere Jezus Christus. In de Bijbel wordt dat genoemd de oude en de 
nieuwe mens. Onze oude mens is samen met de Heere Jezus Christus gekruisigd (zoals de 
hele oude schepping) en wij zijn in Hem, mee opgestaan als nieuwe mens in Christus. In een 
nieuwe Schepping. Dat heet wedergeboorte. Door deze wedergeboorte zijn wij dus nieuwe 
schepselen.  
 
2 Korinthe 5 
15 Als die dit oordelen, dat, indien Een voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En 
Hij is voor allen gestorven, opdat degenen, die leven, niet meer zichzelven zouden leven, 
maar Dien, Die voor hen gestorven en opgewekt is.  
16 Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees; en indien wij ook Christus naar het 
vlees gekend hebben, nochtans kennen wij Hem nu niet meer naar het vlees.  
17 Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, 
ziet, het is alles nieuw geworden. 
 
Galaten 2 
20 Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus (de Heilige Geest) 
leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, 
Die mij liefgehad heeft, en Zichzelven voor mij overgegeven heeft.  
 
Efeze 4 
21 Indien gij naar Hem gehoord hebt, en door Hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is; 
22 Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, den ouden mens, die 
verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding;  
23 En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws gemoeds, 
24 En den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en 
heiligheid.  
 
Goddelijke natuur 
 
Hoewel de gelovige, geestelijk, bij de nieuwe Schepping hoort, loopt zijn zondige vlees, zijn 
oude mens, hier nog gewoon rond. Deze oude mens staat lijnrecht tegenover de nieuwe mens 
in Christus. De oude mens heeft een zondenatuur terwijl de nieuwe mens de Goddelijke natuur 
in Christus deelachtig is. De oude mens is gestorven bij de dood van de Heere Jezus aan het 
kruis en de nieuwe mens is door geloof in de Heere Jezus Christus met Hém opgestaan uit de 
dood en daardoor maakt hij deel uit van de nieuwe Schepping die een Goddelijke natuur bezit. 
De oude mens is geboren uit (zondig) vlees, de nieuwe mens is geboren uit Geest. De nieuwe 
mens is uit God geboren. En God is Geest. 
 
2 Petrus 1 
3 Gelijk ons Zijn Goddelijke kracht alles, wat tot het leven en de godzaligheid behoort, 
geschonken heeft, door de kennis Desgenen, Die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en 
deugd; 
4 Door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelve 
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der Goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf, dat in de 
wereld is door de begeerlijkheid.  
 
Johannes 3 
6 Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees; en hetgeen uit den Geest geboren is, dat is 
geest. 
 
De nieuwe mens in Christus  
 
God de Vader ziet ons niet naar onze oude mens. Wij worden namelijk continu gereinigd 
door onze Hogepriester, de Heere Jezus Christus. Wij worden gevoed en gereinigd door Zijn 
Bloed. God ziet ons lichaam en geweten rein voor Zich. Als nieuw schepsel in Christus. Als Hij 
naar ons kijkt, ziet Hij Zijn Zoon. De Heere Jezus Christus is in feite de filter tussen God en de 
mensen. Hij is onze Middelaar. Hij verzoent onze zonden zodat wij in dienst van de Heere 
kunnen staan. 
 
Hebreeën 10 
22 Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze 
harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, en het lichaam gewassen zijnde met rein 
water.  
 
Dus hoewel wij nog in het zondige en oude vlees verblijven, zouden we geestelijk leven als 
nieuwe mens in Christus. Dus hoewel wij mensen zijn in het vlees, zouden we leven naar God 
in den Geest. Want daarop worden wij beoordeeld. Nog in het vlees zijnde worden wij 
beoordeeld in hoeverre wij de nieuwe mens in Christus leven. In hoeverre wij onszelf (de 
oude mens) voor dood houden en Christus laten leven in ons. Naar gelang wij de Heere, de 
nieuwe mens, in en door ons Zijn Werk laten doen, krijgen wij straks Loon ( synoniemen 
daarvoor zijn Erfenis, Heerlijkheid, Kroon, Zoonschap). Omdat voor God de oude Schepping 
niet meer meedoet is het de bedoeling dat ook wij die oude mens voor dood zouden 
houden. Dat ook wij niet teveel aandacht zouden schenken aan deze zondige, oude mens. En 
ook niet aan de oude mens van je naasten. We zijn in (tesamen met) Hem immers nieuwe 
schepselen. 
 
1 Johannes 3 
9 Een iegelijk, die uit God geboren is, die doet de zonde niet (kán niet zondigen want het is 
het Opstandingsleven van de Heere Jezus Christus Zélf; het is de Goddelijke natuur en die 
kán niet zondigen. Dus wát de oude mens van die gelovige ook uitvreet, het wordt hem niet 
aangerekend. De oude mens doet niet mee voor God), want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan 
niet zondigen, want hij is uit God geboren.  
 
In Christus zijn wij volmaakt 
 

Wanneer we onze oude mens zwak laten zijn, kunnen wij makkelijker de nieuwe mens 
aandoen. Wij zouden onze levenswandel van de oude mens opgeven en onze geest en ons 
denken voortdurend laten vernieuwen door Zijn Opstandingskracht. Zijn Kracht is machtig 
meer te doen dan wij kunnen bidden of denken. De Heilige Geest heeft een overweldigende 
Kracht, maar alleen als wij Die toelaten. De macht van de zonde heerst nog wel over het 
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vlees (oude mens) maar de Grotere en Hogere Macht heeft de Heerschappij van de zonde 
overwonnen (nieuwe mens). Daarom zouden wij de heerschappij van de zonde negeren. In 
Christus zijn wij immers volmaakt. 
 
Efeze 3 
17 Opdat Christus door het geloof in uw harten wone, en gij in de liefde geworteld en 
gegrond zijt; 
18 Opdat gij ten volle kondet begrijpen met al de heiligen, welke de breedte, en lengte, en 
diepte, en hoogte zij, 
19 En bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt 
tot al de volheid Gods. 
20 Hem nu, Die machtig is meer dan overvloediglijk te doen, boven al wat 
wij bidden of denken, naar de kracht, die in ons werkt, 
21 Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid in de Gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot 
alle eeuwigheid. Amen. 
 
 
Kolossenzen 2 
8 Ziet toe, dat niemand u als een roof vervoere door de filosofie, en ijdele verleiding, naar de 
overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld, en niet naar Christus; 
9 Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk; 
10 En gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle overheid en macht; 
 
Oude schepping is dood voor God. 
 
Als God naar ons mensen kijkt, ziet Hij  Zijn Zoon de Heere Jezus Christus. Hij het Hoofd en 
wij Zijn Lichaam. Christus heeft de Goddelijke natuur en wij, in Hem, dus ook. Wij zijn, in 
Hem, immers ook nieuwe Schepping. In Hem betekent samen met Hem. God kijkt niet meer 
naar de oude Schepping. Hij kijkt niet naar onze oude mens. Voor Hem is de oude mens 
dood. Wij als gelovigen zijn immers wedergeboren en voor God dus nieuwe schepselen. 
Onze vleselijke zonden worden gereinigd door onze Hogepriester de Heere Jezus Christus 
zodat wij rein en onberispelijk dienstbaar kunnen zijn aan God.  
 
Zonden  
 
De kerken hebben een eigen betekenis gegeven aan wat zonden zijn. Ze hebben er allemaal 
regels en omschrijvingen van gemaakt. Alle zonden bij naam genoemd. Onbegonnen werk. 
Waanzin gewoon. We hebben immers ook nog de zondige gedachten? Alles wat niet uit het 
geloof is, is zonde. Dat is alles wat bij de wereld hoort! De kerken praten de mensen 
schuldgevoelens aan en krijgen zodoende macht over hun geweten. Macht om over de 
mensen te heersen. Maar we hebben alleen te maken met wat de Heere zegt. En volgens de 
Bijbel is zonde eenvoudigweg ongeloof. Ongehoorzaam is hetzelfde; niet willen horen… dus 
ongeloof. Zonden zijn alle dingen die strijdig zijn met het Wezen en Werk van God. Gelukkig 
worden onze zonden gereinigd, zélfs ons geweten, en zijn wij in Christus volmaakt voor God. 
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Hebreeën 3 
17 Over welke nu is Hij vertoornd geweest veertig jaren? Was het niet over degenen, die 
gezondigd hadden, welker lichamen gevallen zijn in de woestijn? 
18 En welken heeft Hij gezworen, dat zij in Zijn rust niet zouden ingaan, anders dan 
dengenen, die ongehoorzaam geweest waren? 
19 En wij zien, dat zij niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof. 
 
Romeinen 14 
23 Maar die twijfelt, indien hij eet, is veroordeeld, omdat hij niet uit het geloof eet. En al wat 
uit het geloof niet is, dat is zonde. 
 
Hebreeën 10 
21 En dewijl wij hebben een groten Priester over het huis Gods; 
22 Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze 
harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, en het lichaam gewassen zijnde met rein 
water. 
 
Hebreeën 9 
24 Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom, dat met handen gemaakt is, hetwelk is 
een tegenbeeld van het ware, maar in den hemel zelven, om nu te verschijnen voor het 
aangezicht van God voor ons; 
25 Noch ook, opdat Hij Zichzelven dikwijls zou opofferen, gelijk de hogepriester alle jaar in 
het heiligdom ingaat met vreemd bloed; 
26 (Anders had Hij dikwijls moeten lijden van de grondlegging nederwerping der wereld af) 
maar nu is Hij eenmaal in de voleinding der eeuwen geopenbaard, om de zonde te niet te 
doen (als Hogepriester verzoent Hij onze zonden bij God), door Zijnszelfs offerande. 
27 En gelijk het den mensen gezet is, eenmaal te sterven, en daarna het oordeel; 
28 Alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde, om veler zonden weg te nemen, zal ten 
anderen male zonder zonde gezien worden van degenen, die Hem verwachten tot zaligheid. 
 
Typologisch 
 
In de Bijbel is God mannelijk en de Schepping, inclusief haar schepselen, staat vrouwelijk ten 
opzichte van God. God is de Gever van Zaad. Zaad is typologisch het Woord. De vrouw, de 
Schepping, is ontvanger van het zaad. Tenminste, dat is de bedoeling. De schepselen zouden 
ontvankelijk, dus open, staan voor Zijn Zaad, het Woord. Typologisch staan dus zowel 
mannen als vrouwen vrouwelijk ten opzichte van de Heere. Dat is de hiërarchie. Indien de 
vrouw het Zaad ontvangt, kan zij gaan vruchtdragen. Indien de schepselen het Woord van 
God geloven kan de Vrucht van de Heilige Geest zichtbaar worden in het leven van de 
gelovige. Vruchtdragen wil eigenlijk zeggen dat de Heere, de Man, Zijn Werk in en door de 
gelovige, de vrouw, kan bewerkstelligen. De Heere is een goed werk begonnen in alle 
gelovigen en Hij zou dat graag voleindigen. Maar dat is de keuze van de vrouw, het gelovige 
schepsel. Zij kan het Zaad ook weigeren. Typologisch is zij dan onvruchtbaar. En we kennen 
heel wat onvruchtbare vrouwen in de Bijbel! Meestal staan zij voor het ongelovige Joodse 
Volk die haar Man en Heere heeft afgewezen en gedood. Vruchtdragen brengt goede 
Werken voort, Werken van en voor de Heere. Het tegenovergestelde zijn de dode werken. 
Dat zijn werken ten behoeve van onszelf, de wereld of de Wet. Bijbels gezien zou de vrouw 
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gericht zijn op de Man. Alleen dan kan er Zaad gegeven worden. Als vrouwen zich op 
vrouwen richten, kan er geen vrucht gedragen worden. Als mannen zich alleen op mannen 
richten komt daar ook geen vrucht uit voort. Als schepselen alleen oog hebben voor elkaar 
en de wereld, kan daar niets uit voortgebracht worden. Enkel dode werken. Werken ten 
behoeve van onszelf, de oude mens.  
 
Homosexualiteit in de Bijbel 
 
Homosexualiteit in de Bijbel heeft dezelfde betekenis als hoererij. Typologisch, geestelijk 
overdrachtelijk,  betekent het ontrouw aan de Man, de Heere Jezus Christus. De verhouding 
tussen man en vrouw is typologisch de verhouding tussen Schepper en Zijn Schepping of 
schepsel. Maar als de vrouw, als Schepping, de Man als Schepper niet meer kent en erkent, 
blijft alleen nog homosexualiteit over. Vrouwen doen het dan met vrouwen. Het is de 
uitbeelding van de ontrouw van de Schepping aan de Schepper. De mens is de mens gaan 
dienen in plaats van God. Homoseksualiteit komt voort uit een denkwijze waarin God geen 
plaats heeft. Zoals alle Bijbelse Waarheden in de Schepping zijn terug te vinden, is deze 
geestelijke ontrouw aan de Heere typologisch te zien in homosexualiteit. Dit zegt natuurlijk 
helemaal niets over de mensen die homosexueel zijn! Het hele betoog van Paulus gaat 
immers over ongelovigen. Er zijn zovele homosexuele gelovigen, zij staan hier helemaal los 
van. Het drukt enkel de Bijbelse Waarheid uit in de Schepping. Er staat veel van dit soort 
typologie in de Bijbel. Denk ook aan blind, doof of kreupel. Het is typologie oftewel 
beeldspraak wat hier gebruikt wordt. Achter élk letterlijk verhaal in de Bijbel zit een  
geestelijke Waarheid. Blinden, doven en kreupelen zijn toch ook niet allemaal ongelovige 
oftewel zondige mensen? in de Bijbel heeft het een geestelijke, overdrachtelijke betekenis. 
Als men blind is, kan men het Licht niet zien oftewel men is dan ongelovig. Als men doof is, 
kan men Zijn Woord niet horen oftewel men is ongelovig. Als men lam of kreupel is, kan men 
niet stevig in Zijn Woord staan en Zijn Weg volgen oftewel men is ongelovig. Het is de 
geestelijke blindheid, doofheid en kreupelheid van de natuurlijke mens. Elk natuurlijk mens 
is homosexueel omdat het de geestelijke ontrouw van de natuurlijke mens uitbeeldt. 
Homosexualiteit als uitbeelding omdat de verhouding Man- vrouw is zoekgeraakt. 
 
Op dezelfde manier zou men kunnen kijken naar transsexualiteit, bi-sexualiteit maar ook 
naar autisme of narcisme. Narcisme zou geestelijk overdrachtelijk kunnen staan voor de op 
zichzelf gerichte natuurlijke mens. Als we deze omslag van denken kunnen maken, zullen wij 
zélf de Bijbelse Waarheden in Zijn Schepping en schepselen gaan ontdekken. De Bijbelse 
Waarheden krijgen er dan een extra dimensie bij.  
 
Schepselen op elkaar gericht        
 
Romeinen 1 
18 Want de toorn boosheid Gods wordt geopenbaard van den hemel over alle 
goddeloosheid, en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten 
onder houden. de Waarheid in ongerechtigheid ten onder houden= Zijn Waarheid, Zijn 
Woord als leugen beschouwen= de Heere niet erkennen= ongeloof. Dit gaat niet over 
homosexuelen maar over ongelovige mensen van elke geaardheid. 
19 Overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is; want God heeft het hun 
geopenbaard. Er is boosheid van de Heere over deze ongelovigen omdat Zijn Waarheid 
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duidelijk zichtbaar is in de Schepping. Hij laat Zijn Waarheid zien en tóch houden ze Zijn 
Waarheid voor leugen. 
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. Zijn  geestelijke Waarheden zijn typologisch in Zijn Schepping 
te ontdekken. Zoals men een schilder herkent aan zijn werk, zijn vormen en techniek, zo kan 
men de Heere en Zijn Waarheid ontdekken in Zijn Schepping. Niemand is dus te 
verontschuldigen voor zijn ongeloof. 
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; 
Terwijl zij de Heere kennen, geven ze Hem niet de eer. Ze danken en verheerlijken Hem niet. 
Maar ze zijn afgestompt door hun eigen filosofieën en hun onverstandige hart staat niet 
meer open voor de Heere. 
22 Zich uitgevende voor wijzen, zijn zij dwaas geworden; Voor de wereld zijn deze 
ongelovigen misschien wijs maar voor God zijn zij dwaas. 
23 En hebben de heerlijkheid des onverderfelijken Gods veranderd in de gelijkenis eens beelds 
van een verderfelijk mens de satan, en van gevogelte boze geestelijke machten, en van 
viervoetige en kruipende gedierten. In plaats van de eeuwige God de eer te geven, richten zij 
hun blik op de aarde. Zij geven liever de duivel en zijn personeel de eer. Zij dienen liever de 
leugen dan de Waarheid. 
24 Daarom heeft God hen ook overgegeven in de begeerlijkheden hunner harten tot 
onreinigheid, = zonden = ongeloof om hun lichamen onder elkander te onteren; Omdat deze 
ongelovige mensen de Heere blijven afwijzen en Hem geen eer geven, heeft Hij ze 
losgelaten. Hij laat ze hun gang gewoon gaan. Hun lichamen zouden gebruikt worden tot 
levende offeranden voor de Heere maar ze zijn liever gericht op elkaar dan op Hem. De 
ongelovige mensen zijn drukker in de weer met mensen dan met God. En Hij laat ze hun 
gang gaan en heeft Zijn Handen van hen afgetrokken. 
25 Als die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen, en het schepsel geëerd en 
gediend hebben boven den Schepper, Die te prijzen is in der eeuwigheid, amen. God heeft de 
ongelovigen losgelaten omdat zij de Waarheid van God veranderd hebben in de leugen, de 
duivel is de vader van de leugen volgens de Bijbel. De ongelovigen geven elkaar de eer die de 
Heere toekomt. Ze verkiezen elkaar bóven God. God is te prijzen tot in de eeuwigheid. 
26 Daarom heeft God hen overgegeven tot oneerlijke bewegingen Daarom heeft God hen 
losgelaten in hun oneerbare gedoe. God zegt; bekijk het maar. Ga je gang maar om mij te 
onteren en de mensen eer te geven.; want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik 
veranderd in het gebruik tegen nature; zowel mannen als vrouwen geven niet God maar de 
mensen eer. 
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. En omdat 
de schepselen drukker zijn met elkaar dan met de Heere, laat de Heere hen hun gang gaan 
met elkaar. Typologisch laat deze homosexualiteit zien dat de ongelovige mens geestelijk 
ontrouw is aan de Heere maar trouw aan de eigen soort. De vergelding is dat zij geen Vrucht 
kunnen dragen voor God en dus geen Loon oftewel Erfenis zullen ontvangen. Want als 
vrouwen met vrouwen gemeenschap hebben, komt daar geen Vrucht uit voort. En ook als 
mannen het met mannen doen komt er geen Vrucht uit voort. 
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28 En gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden, zo heeft God hen 
overgegeven in een verkeerden zin Geen goed van kwaad kunnen onderscheiden, om te doen 
dingen, die niet betamen; De ongelovigen denken dat het prima is dat zij God niet erkennen 
en daarom laat de Heere hen hun gang gaan 
29 Vervuld zijnde met alle ongerechtigheid,geen rechtvaardigheid  hoererij anderen dan de 
Heere eer geven, boosheid, gierigheid, kwaadheid, vol van nijdigheid, moord, twist, bedrog, 
kwaadaardigheid; 
30 Oorblazers kwaadsprekers over God, achterklappers roddelaars, kwaadsprekers, haters 
Gods God terzijde stellen, smaders, Zijn Naam smaad aandoen hovaardigen,misplaatste 
hoogmoed laatdunkenden, vinders van kwade dingen, den ouderen ongehoorzaam; 
31 Onverstandigen, verbondbrekers, De ongelovige natuurlijke mens verbreekt het verbond 
van God met de mensen,zonder natuurlijke liefde de liefde tussen ouders en kind, 
onverzoenlijken, onbarmhartigen; Een opsomming van eigenschappen en bezigheden van de 
natuurlijke mens. De ongelovige mens. Dit niet ten opzichte van elkaar maar ten opzichte 
van God. 
32 Dewelken, daar zij het recht Gods weten, (namelijk, dat degenen, die zulke dingen doen, 
des doods waardig zijn dood in de Bijbel is typologisch geen communicatie met God. Zij 
kunnen niet tot God naderen) niet alleen dezelve doen, maar ook mede een welgevallen 
hebben in degenen, die ze doen. Ze geven de Heere niet de eer en hebben daar ook nog lol 
in. 
 
In onderstaand vers van Johannes staat Romeinen één feitelijk samengevat; 
 
Johannes 5 
44 Hoe kunt gij geloven, gij, die eer van elkander neemt, en de eer, die van God alleen is, 
niet zoekt?   
 
Passieve toorn van God 
 

De Heere heeft momenteel niet alleen het Joodse Volk losgelaten maar de gehele wereld. De 
wereld ligt onder de passieve toorn van de Heere. Hij heeft alle ongelovigen overgegeven in 
een verkeerd denken. De wereld en de mensheid onderwerpen zich niet aan het Woord van 
God. Men volgt liever eigen uitgedachte godsdiensten; men heeft liever de leugen dan de 
Waarheid. Men heeft liever duisternis dan het Licht. Daardoor ligt de wereld, sinds de 
Opstanding van Christus, onder de passieve toorn van God; de Heere heeft hen overgegeven, 
aan dit verkeerde denken. De mensheid ligt nog steeds onder de macht van de satan. De 
Heere gedoogt de satan en gebruikt hem. Juridisch is hij namelijk allang verslagen bij de 
Opstanding van de Heere.  Dus waarom is er momenteel de passieve toorn van God? Omdat 
Zijn schepselen Zijn Waarheid voor leugen houden. Omdat ze Hem niet aanvaarden en 
erkennen. De Heere zegt; jullie geven elkaar de eer die aan God toekomt. Mannen doen het 
met mannen en vrouwen doen het met vrouwen maar jullie zouden jezelf niet aan elkaar 
overgeven maar aan God! God is de Man en Zijn schepselen staan vrouwelijk ten opzichte 
van Hem. Hij is de gever en de vrouw de ontvanger van Zijn Zaad, Zijn Woord. De vrouw, Zijn 
Schepping, zou vruchtdragen voor Hém... 
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Die bij mannen liggen 

Vers tien, hoofdstuk zes uit de eerste Brief aan de Korinthiërs wordt ook graag aangehaald 

door kerkelijke leiders of homofobe Christenen om aan te tonen dat homosexuelen zondige 

mensen zouden zijn. Ze halen dan één zin uit de context en maken daar een betoog bij. 

Terwijl zij, als zij één vers verder lezen, al zullen begrijpen dat hier wat anders bedoeld 

wordt. In vers tien gaat het over de ongelovige natuurlijke mens. De oude mens. In vers elf 

gaat het over de gelovige, wedergeboren, nieuwe mens in Christus. 

1 Korinthe 6 
10 Dwaalt niet; noch hoereerders (de Heere ontrouw), noch afgodendienaars (men zou 
alleen de Heere dienen), noch overspelers (de Heere ontrouw), noch ontuchtigen (met 
anderen gemeenschap hebben dan alleen met de Heere in gemeenschap leven), noch die bij 
mannen liggen (de Heere ontrouw), noch dieven (zij stelen het Woord van God voor eigen 
gebruik), noch gierigaards, noch dronkaards (zij spreken met dubbele tong en staan wankel), 
geen lasteraars (zij lasteren de Naam van God), geen rovers zullen het Koninkrijk Gods 
beërven. De natuurlijke mens hoort bij de oude Schepping. De oude Schepping is dood voor 
God. De natuurlijke mens kan God niet dienen. De natuurlijke mens kan het Koninkrijk niet 
beërven. Voor God telt alleen de wedergeboren mens, de nieuwe mens in Christus. Door 
Genade en Barmhartigheid is slechts geloof genoeg om deel te nemen aan het nieuwe 
Opstandingsleven in Christus. Is geloof genoeg om overgezet te worden in Zijn Hemels 
Koninkrijk. 
11 En dit waart gij sommigen; Maar door wedergeboorte ben je geheiligd en gereinigd en 
neem je deel aan Zijn Opstandingsleven en maak je deel uit van de Nieuwe Schepping en ben 
je getrokken uit deze wereld en overgezet in Zijn Koninkrijk. 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; 
12 Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet oorbaar; alle dingen zijn mij 
geoorloofd, maar ik zal onder de macht van geen mij laten brengen. 

 

Twee mannen 
 
Genesis 19 
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.(= gemeenschap hebben) 
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! 
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. 
 
Dat Lot deze twee mannen, engelen, in zijn huis heeft ontvangen betekent overdrachtelijk 
dat Lot vanuit geloof het Woord van deze twee mannen in zijn eigen huis, namelijk zijn hart 
en leven, heeft ontvangen. Daardoor leeft Lot in geestelijke gemeenschap met deze twee 
mannen. Het volk van Sodom, uitbeelding van het ongelovige volk Israël, roept naar Lot; 
Breng die mannen die in jouw huis zijn naar buiten zodat wij gemeenschap met hen hebben.   
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Het volk Israël wilde wel de twee mannen, uitbeelding van het Woord van God, maar wilde 
het Woord enkel voor zelfbevrediging over eigen kunnen en over hun eigen werken van de 
Wet. Ze wilden geen priesters van Zijn Woord zijn en het Woord uitdelen aan de heidense 
volkeren. Ze wilden enkel de aardse zegeningen. Het Israël doet geweld aan het Woord van 
God maar in praktische zin wil ze geen gemeenschap met de Levende God. 
 

De twee mannen   =    mykalmh  ynv =  Shani Ha Malakim = Beide Engelen; Boodschappers   

                                  =    Type van het twee keer spreken van God; 
                                        De twee Stenen Tafelen = twee Boodschappen 
                                  =    Type van de Gemeente, zoals de twee mannen in het graf na de  
                                        Opstanding  
                                  =    Type van Mozes en Elia straks in de zeventigste Jaarweek  
 
Als er twee mannen, of twee engelen, genoemd worden in de Bijbel is dat eigenlijk altijd een 
verwijzing naar de Gemeente. Twee omdat het verwijst naar het dubbel deel van de 
Gemeente van eerstgeborenen. De eerstgeborene krijgt een dubbel deel van de erfenis. 
Twee omdat het ook verwijst naar een Hemelse en een aardse kant van de Gemeente. 
 
Hebreeën 12 
22 Maar gij zijt gekomen tot den berg Sion, en de stad des levenden Gods, tot het hemelse 
Jeruzalem, en de vele duizenden der engelen; 
23 Tot de algemene vergadering en de Gemeente der eerstgeborenen, die in de hemelen 
opgeschreven zijn, en tot God, den Rechter over allen, en de geesten der volmaakte 
rechtvaardigen; 
 
Deuteronomium 21 
17 Maar den eerstgeborene, den zoon der gehate, zal hij kennen, gevende hem 
het dubbele deel van alles, wat bij hem zal worden gevonden; want hij is het beginsel zijner 
kracht, het recht der eerstgeboorte is het zijne. 
 
Jozua 2 
1 Jozua nu, de zoon van Nun, had twee mannen, die heimelijk verspieden zouden, gezonden 
van Sittim, zeggende: Gaat heen, bezichtigt het land en Jericho. Zij dan gingen, en kwamen 
ten huize van een vrouw, een hoer, wier naam was Rachab, en zij sliepen daar. 
 
Handelingen 1 
9 En als Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam Hem 
weg van hun ogen. 
10 En alzo zij hun ogen naar den hemel hielden, terwijl Hij heenvoer, 
ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding; 
11 Welke ook zeiden: Gij Galilese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel? Deze 
Jezus, Die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij Hem naar den 
hemel hebt zien heenvaren. 
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Lukas 24 
3 En ingegaan zijnde, vonden zij het lichaam van den Heere Jezus niet. 
4 En het geschiedde, als zij daarover twijfelmoedig waren, zie, twee mannen stonden bij haar 
in blinkende klederen. 
 
Johannes 20 
11 En Maria stond buiten bij het graf, wenende. Als zij dan weende, bukte zij in het graf; 
12 En zag twee engelen in witte klederen zitten, een aan het hoofd, en een aan de voeten, 
waar het lichaam van Jezus gelegen had. 
 
Adam en Eva 
 
Genesis 1 
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! 
 

                   Ntwmdk                  nmlxb           mda        hvun   

         Gelijkenis van Ons      Beeld van Ons     Adam      Ons maken  
 

Laat ons  mda =  Adam = mens maken naar ons Beeld, en naar Onze Gelijkenis 

De Enige Mens Die God hier voor ogen heeft, is Christus. Want alleen de Opgestane Christus, 

is het Uitgedrukte Beeld van Gods Wezen. En de natuurlijke mens Adam werd hooguit in de 

richting van Gods Beeld geschapen. Adam was slechts een type van Degene Die komen zou; 

de laatste Adam. Alleen de Heere Jezus Christus zal straks Heerschappij hebben over de 

gehele aarde. De Heere is echt niet zo dom dat hij de mensheid laat heersen over de aarde.  

Eva is een type van de Gemeente. Natuurlijk waren Adam en Eva een man en een vrouw. 

Maar typologisch staan zij voor de Heere Jezus Christus en de Gemeente. Dus om hier nou 

aan op te hangen dat homosexualiteit daarom een zonde is, gaat veel te kort door de bocht.  

De verhalen gaan in eerste instantie om de geestelijke betekenissen. Jammer dat de kerken 

alles letterlijk bekijken en de mens centraal zet. 

Romeinen 5 
14 Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, ook over degenen, die niet 
gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam, welke een voorbeeld is 
Desgenen, Die komen zou. 
 
1 Korinthe 15 
44 Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid, een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is 
een natuurlijk lichaam, en er is een geestelijk lichaam. 
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45 Alzo is er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel; de 
laatste Adam tot een levendmakenden Geest. 
46 Doch het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke, daarna het geestelijke. 
47 De eerste mens is uit de aarde, aards; de tweede Mens is de Heere uit den Hemel. 
 
Genesis 2 
21 Toen deed de HEERE God een diepen slaap (type van de Verborgenheid) op 
Adam (verwijzend naar de tweede Adam, de Heere Jezus Christus) vallen, en hij sliep; en Hij 
nam een 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 (de 
Gemeente is het Lichaam van Christus), en Hij bracht haar tot Adam. 
23 Toen zeide Adam: Deze (de Gemeente is het Lichaam van Christus) 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 (de Heere Jezus Christus) zijn vader (God de Vader) en zijn moeder  
(het Joodse Volk) verlaten, en zijn vrouw (de Gemeente) aankleven; en zij zullen tot 
een vlees zijn. (Hij het Hoofd, zij Zijn Lichaam) 
 
Efeze 5 
23 Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het Hoofd der Gemeente is; en Hij 
is de Behouder des lichaams. 
24 Daarom, gelijk de Gemeente aan Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen aan haar 
eigen mannen in alles. 
25 Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de Gemeente liefgehad heeft, 
en Zichzelven voor haar heeft overgegeven; 
26 Opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het 
Woord; 
27 Opdat Hij haar Zichzelven heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel 
heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. 
28 Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen. 
Die zijn eigen vrouw liefheeft, die heeft zichzelven lief. 
29 Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het, en onderhoudt het, 
gelijkerwijs ook de Heere de Gemeente. 
30 Want wij zijn leden Zijns lichaams, van Zijn vlees en van Zijn benen. 
31 Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen; en zij 
twee zullen tot een vlees wezen. 
32 Deze verborgenheid is groot; doch ik zeg dit, ziende op Christus en op de Gemeente. 
 
Conclusie 
 
Vanuit Gods Woord kunnen we nu de conclusie trekken dat het voor de Heere niet uitmaakt 
wat de seksuele voorkeur van iemand is. Homo, hetero of bi-sexueel en wat er ook maar 
mogelijk is, voor Hem is het geen probleem. Ook het uiterlijk doet er niet toe; transgenders 
of travestieten zijn voor de Heere geen probleem. Voor de kerken wel en voor de 
maatschappij ook. Zij maken hun eigen normen en waarden. Maar daar heeft de Heere niks 
mee te maken. De Heere kijkt niet naar de verpakking. De Heere kijkt naar de inhoud. De 
Heere kijkt niet naar de oude Schepping en de oude mens, die zijn dood voor Hem. Het is 
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niet wat de Heere bezighoudt en heeft ook niks met je behoud te maken. Zoals Paulus al zei; 
alles is geoorloofd maar niet alles is stichtend. Maar dat geldt voor alles. We zouden 
opbouwend bezig zijn voor de Gemeente en de Heere niet tegenwerken. We zouden onze 
oude mens voor dood houden en het nieuwe Opstandingsleven in de praktijk leven. We 
zouden onze blik niet op aarde maar naar Boven gericht houden. Is iemand wedergeboren? 
Dan is die persoon een kind van God want dan is hij uit God geboren. Dat is wat telt voor 
Hem. Als de Heilige Geest in je woont, ben je, in Christus, voor God volmaakt. God 
veroordeelt niet. God be-oordeelt. Hij beoordeelt in hoeverre je Hem Zijn Werk in en door je 
hebt laten doen. En naar gelang Hij dat Werk in jou mocht doen, zul je straks Loon 
ontvangen. Of je nu homosexueel bent of niet. De Heere Jezus was heel duidelijk; wie zonder 
zonde is, werpe de eerste steen. En er was niemand die gooide. Alle mensen, alle natuurlijke 
mensen, zijn zondig, zijn ongelovig. We worden zelfs zondig geboren. We zouden niks zijn 
zonder onze Verlosser de Heere Jezus Christus. Dus wat verschaft ons het recht om anderen 
te veroordelen? Kijk maar lekker naar jezelf, zegt de Heere. Want de maat waarmee je zélf 
oordeelt, daar zal je zélf mee beoordeelt worden! 
 
1 Korinthe 10 
21 Gij kunt den drinkbeker des Heeren niet drinken, en den drinkbeker der duivelen; gij kunt 
niet deelachtig zijn aan de tafel des Heeren, en aan de tafel der duivelen. 
22 Of tergen wij den Heere? Zijn wij sterker dan Hij? 
23 Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet oorbaar (eerbaar, nuttig, 
fatsoenlijk); alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen stichten (opbouwend) niet. 
 
Lukas 6 
36 Weest dan barmhartig, gelijk ook uw Vader barmhartig is. 
37 En oordeelt niet, en gij zult niet geoordeeld worden; verdoemt niet, en gij zult niet 
verdoemd worden; laat los, en gij zult losgelaten worden. 
38 Geeft, en u zal gegeven worden; een goede, neergedrukte, en geschudde en 
overlopende maat zal men in uw schoot geven; want met dezelfde maat, waarmede gijlieden 
meet, zal ulieden wedergemeten worden. 
 
  
                                                 
 
                                                                     Amen.                          


