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Liturgie en preek ochtenddienst over Rom 1,25-27 
-GKv te Westeremden, 17-07-2011, 09.00u 
-GKv te Loppersum, 17-07-2011,10.45u 
 
 
 
 
[Welkom en mededelingen door ouderling] 
 
 
Komen tot de Here: 

Votum/zegengroet 
Aanbidding: 
-GK 132,1-6 ‘Dank U voor deze nieuwe morgen’ (a,m,v,k,m,a) 
Wet van God uit Deut 6,4-25 
Zingen GK 176a,1-3.13 ‘Gedenk o volk met heilig beven’ 
Gebed 
 

 
Luisteren naar de Here: 

Schriftlezing(en), zie onder 
Zingen Psalm 119,39-40 ‘Hoe aangenaam is ’t woord van uw verbond’  
Verkondiging, thema, zie onder, gebed 
Zingen Psalm 103,5.7 ‘Zoals een vader liefdevol zijn armen’ 
 

Geven aan de Here: 
Dank- en voorbedegebed   
Aankondiging overige mededelingen en bestemming collecte 
Inzameling gaven 

 
Gaan onder de zegen van de Here 

Zingen LB 429,1-3 (vs 1 Meerpaal Groningen) 
Zegen 

 
 
Leesgedeelte(n): Rom 1,18-32 
Tekst: Rom 1,25-27 
Preekthema: ‘Meelijden met de schepping – over homosexualiteit!’ 
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We zijn bezig met een serie ethische thema’s, we zijn 3 weken geleden begonnen met abortus, daarna hebben we 

het gehad over sexualiteit en vorige week over echtscheiding / hertrouwen… 

…steeds hebben we gezien – al heb ik dat vorige week toen niet gezegd – we beginnen niet bij de vraag: wat mag 

nou en mag niet?, we begonnen niet bij de grens: vertel me wat mag of niet? 

En als je erover nadenkt kom je er ook achter waarom niet, de Bijbel wil niet dat je iets doet of laat omdat het niet 

mag – niet-christenen dat ook, die kunnen weten dat iets niet mag zonder dat ze zich iets aantrekken vd Bijbel. 

De Bijbel wil dat je iets doet omdat het bij jou als persoon/karakter past, of dat je iets laat omdat het niet bij jou 

als persoon past, omdat het niet bij je God past. 

Het gaat de Bijbel niet of je mechanisch iets doet of laat, dat je domweg een regel uitvoert of niet, het gaat in de 

Bijbel erom dat je in je karakter groeit in Christus.  

Het gaat de Here God erom dat Gods Geest je karakter vormt, dat hebben we ook gezien, als de Here God ervan 

geniet om nieuw leven te vormen id schoot ve moeder te weven, dan is het voor jou als christenen als je je dat 

toe-eigent, onbestaanbaar, onbegrijpelijk en onmogelijk om dat nieuwe leven te vernietigen. 

Als de Here God het zo geregeld heeft dat het Hem erom gaat dat een man en een vrouw trouwen, en je eigent je 

dat onderwijs toe, dan word je een mens die zich bindt aan een persoon. 

Als het gaat echtscheiding precies hetzelfde, je bent een mens die door Gods Geest trouw is en in navolging van je 

God (Efez 5,1) wilt vechten om iemand trouw te zijn, je vecht ervoor om bij iemand te blijven. 

Je investeert in elkaar en je zoekt elkaar steeds weer, net zoals de Here God ons hart zoekt en ons hart wint – en 

Hij is ons oneindig trouw. 

Waar gaat het in deze serie dus om?, niet over dat we op zoek zijn naar de grens van wat mag wel en wat 

mag niet mag… 

…maar het gaat om je karakter, dat je vanuit de leiding door Gods Geest door het onderwijs vanuit de 

Bijbel erachter komt: ‘wat is nou een levensstijl die past bij mijn God?’ 

 

Als het vanmorgen over homosexualiteit gaat – dan is het belangrijk dat we de Bijbelse balans vinden die in de 

Bijbel staat. 

Ad ene kant moeten we heel goed weten wat Gods Woord zegt, en we gaan zien dat de Bijbel homosexueel 

gedrag of homosexueel leven aanwijst als zondig… 

…maar dat we tegelijk de houding vinden in ons hart door Gods Geest, dat we de barmhartigheid vinden vd Here 

Jezus om liefdevol te zijn naar hen die homosexuele gevoelens te hebben. 

Dat we een gemeenschap van mensen zijn die homosexuele mensen niet afwijst, maar liefdevol opneemt en ze de 

ruimte geeft om te leven zoals God van ze vraagt, om met ze te strijden id kracht van Gods Geest. 

 

1. 

Vanmorgen hebben we Rom 1 gelezen, maar voordat we naar Rom 1 gaan, wil ik kort met je kijken naar een paar 

andere bijbelteksten. 

Als je de Bijbel erop bekijkt, heb je een aantal teksten die gaan over homosexualiteit, en in al die teksten zie je dat  
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de Here God de sexuele omgang tussen mannen of sexuele omgang tussen vrouwen afwijst… 

…er is niet een plaats in de Bijbel waarop een positieve of neutrale manier over homosexualiteit gesproken 

wordt, dat is het eerste dat we leren. 

De Bijbel spreekt nergens positief over een homosexuele levensstijl, en we gaan zien, in het OT niet maar ook 

niet in het NT. 

 

Ik loop een aantal teksten met je bij langs, heel duidelijk is bijv. Leviticus 18,22 of in Lev 20,13, in beide teksten 

zie je dan ook nog dat het oordeel heel duidelijk is: het is een gruwel. 

In Lev 20 staat erachter: en zij zullen beide ter dood gebracht worden - maar als je deze afwijzing van 

homosexueel gedrag alleen in het Oude Testament tegenkomt, kun je nog zeggen: ‘dat zegt alleen het Oude 

Testament, wat zegt het NT ervan, je hebt wel meer verboden in het Oude Testament die opgeheven zijn!’ 

Denk maar aan het gebod om jongens te besnijden, dat gebod is opgeheven, en wat dacht je van allerlei geboden 

over wat je wel of niet mag eten – dus: kun je alleen op zo’n OT-ische tekst als uit Lev 18 en 20 bouwen?1 

Als je naar het NT gaat, dan kom je bij 1 Kor 6,9-11, en dan zie je daar twee woorden, en die 2 woorden 

kom je buiten de Bijbel tegen als het gaat om homosexueel gedrag. 

Het eerste woord (schandknapen) wordt in Griekse literatuur gebruikt als het gaat om homosexueel 

gedrag, schandknapen. 

Het 2e griekse woord is uit onderzoek gebleken (knapenschenders), komt direct uit Lev 18,22 (griekse vert 

vh hebr.), en het duidt op homosexuele omgang. 

Dus wat zie je hier?, de vraag was: hoe zit het met het NT?, je ziet hier dat er helemaal geen onderscheid 

is tussen het Oude en het Nieuwe Testament… 

…Paulus gebruikt hier onbekommerd woorden uit Lev 18 en past die toe op de christenen in Korinthe, 

en zijn doel is dat de Korinthiers dezelfde overtuiging delen… 

…‘wie dat doet, heeft geen deel aan  het Koninkrijk van God’, wie leeft en doorleeft (!) in een levensstijl 

van sexuele zonden. 

En dan gaat het niet alleen om homosexueel gedrag, maar dan gaat het om allerlei sexuele zonden, het gaat net zo 

goed om pedofilie, pornoverslaving, naar een hoer gaan (overspel), sex met dieren. 

 

We hebben net een stuk uit Rom 1 gelezen, en zoals je misschien weet, de brief van Paulus ad Romeinen is een 

moeilijk, en dat gaan we ook zien. 

We zijn begonnen te lezen in vs 18, en dat niet voor niets, want het gaat daar over Gods toorn, en daar gaat het 

hier over Gods passieve toorn. 

Gods actieve toorn is die toorn waarmee Hij iemand straft voor de zonden die ze doen en doorleven en naar de 

hel stuurt… 

…Gods passieve toorn is waarmee Hij mensen toelaat te kiezen wat ze willen, waarmee God mensen overlevert 

aan hun eigen wil. 

                                                           
1 Richrad B. Hays, The Moral Vison of the New Testament, blz. 382. 
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Waarmee de Here dus mensen overlaat aan hun eigen wil, zo openbaart zich Gods toorn vd hemel over al het 

kwaad en onrecht van hen die met hun onrechtvaardigheid de waarheid geweld aandoen. 

 

En dan komt het, het gaat nu om wat we lezen vanaf vs 23 dan zie je dat Paulus 3 stappen zet, eerst heel globaal: 

1. De eerste stap die Paulus zet, is dat hij zegt: mensen wisselen God in voor wat God heeft gemaakt. 

2. De tweede stap, God levert mensen uit aan wat ze zelf willen. 

3. De derde stap: we doen wat ons eigen hart wil. 

OK, dat was heel globaal, als overview, nu naar Rom 1 

De eerste stap die Paulus zet, zie je in vs 23, ze hebben de majesteit van de onvergankelijke God ingewisseld voor beelden 

van vergankelijke mensen, vogels, lopende en kruipende dieren. 

En je ziet die eerste stap ook in vs 25, ze hebben de waarheid over God ingewisseld voor de leugen, ze vereren en 

aanbidden het geschapene in plaats van de Schepper die moet worden geprezen tot in eeuwigheid. 

En je ziet diezelfde eerste stap nog een keer in vs 28, mensen vonden het beneden hun waardigheid God te erkennen, ze 

achtten God niet hoog, maar iets naast God 

 

De tweede stap die Paulus zet, ‘God levert mensen uit aan wat ze zelf willen’, dat zie je in vs 24, daarom heeft God 

hen in hun lage begeerten uitgeleverd aan zedeloosheid. 

Je ziet die tweede stap ook in vs 26: daarom heeft God hen uitgeleverd aan onterende verlangens. 

En zie je het nog een keer in vs 28: heeft God hen overgeleverd aan hun eigen onbetrouwbaarheid. 

 

De derde stap, ‘wij mensen doen wat ons eigen hart wil’, dat zie je in vs 24: [God heeft hen uitgeleverd aan 

zedeloosheid] waarmee ze hun lichaam onteren. 

En vs 26: [God heeft hen uitgeleverd aan onterende verlangens.] De vrouwen hebben de natuurlijke omgang verruild voor de 

tegennatuurlijke en ook de mannen hebben de natuurlijke omgang met vrouwen losgelaten en zijn in hartstocht voor elkaar 

ontbrandt. 

En je ziet hetzelfde in vs 28: [God heeft hen overgeleverd aan hun eigen onbetrouwbaarheid] en doen ze wat verwerpelijk is. 

 

Dat hebben we nu gezien, nu naar de vraag: wat betekent het?, allereerst die 1e stap, het inwisselen van God voor 

iets wat de Here God gemaakt heeft, het gaat daar over het aanbidden van het schepsel (iets naast God) i.p.v. God 

Zelf. 

Ik kwam in de afgelopen week een preek tegen ve dominee die niets kon met Rom 1 omdat hij niet 

snapte wat vs 23 betekent, met dat vereren van het schepsel i.p.v. de Schepper, (vs 25 of vs 28). 

Hij kon er niets mee omdat hij bij afgoderij dacht aan mensen die bijv. een beeldje aanbidden, maar ik 

heb het al eens vaker gezegd, als het in de Bijbel gaat om afgoderij, dan moet je niet denken aan een 

totempaal met een stel idiote indianen eromheen, of een stenen beeld met mensen die daarvoor 

knielen… 

…als het in de Bijbel gaat om afgoderij, is dat een geestelijke zaak, dan gaat het erom wat je vereert in je  
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leven, dan gaat het er dus om wat je belangrijk vindt, dan gaat het erom: ‘wat drijft je leven?’ 

Want datgene wat je het allerbelangrijkste vindt, is je afgod, denk bijv. heel concreet aan deze vraag: waaraan 

denk je als je niets te doen hebt?, datgene waar je gedachten automatisch naartoe gaan, dat is je afgod(erij). 

Denk bij afgoderij niet aan iets wat mensen vroeger deden, alsof wij er niets meer mee kunnen vandaag, het gaat 

over vandaag, over hoe wij in elkaar zitten. 

En als je dat wel weet, wat de Bijbel met afgoderij bedoelt, dan ga je de Bijbel veel beter snappen, dan 

gaat de Bijbel open, want dan ga je snappen wat de Here God id 10 geboden zegt: ‘vereer naast Mij geen 

andere goden’. 

Dat mag niet, want het kan maar zo dat je werk of je geld, of sport, of sex, of je kinderen, of je relatie, 

of trots, of jouw nette christen-zijn, dat dat een afgod wordt. 

De Bijbel zegt van al die dingen: het kan erop neerkomen dat die dingen zo belangrijk voor je worden dat 

je ze aanbidt, je kunt wel zeggen dat God je Redder is maar in de praktijk blijkt anders. 

Paulus schrijft in Rom 1, je kunt de mensheid dus niet indelen in een deel dat nergens in gelooft en een deel dat in 

God gelooft, nee, alle mensen geloven iets, alle mensen hebben een stel vooronderstellingen waarin ze geloven, 

een stel uitgangspunten voor hun leven… 

…en zo is het dus ook dat alle mensen iets aanbidden, denk maar na over deze vraag: waar leef je voor?, wat is je 

functionele god? 

Je zou kunnen zeggen: Rom 1 is de NT-versie van Gen 1-3, de zondeval is, dit is wat vallen in zonde is: iets naar 

God stellen en daarop je leven bouwen, maar als je dat niet snapt, als je niet doorhebt wat de Bijbel met 

afgoderij… 

…dan snap je de Bijbel niet en dan ga je je eigen hart niet snappen – en dan snap je dus ook niets van Rom 1. 

Rom 1,23, mensen hebben het aanbidden van Gods majesteit ingewisseld voor het aanbidden van een schepsel, 

daarmee begint zonde, zondigen. 

 

 

De eerste stap was de oorzaak, de tweede stap is het gevolg, de Here God gaf hen over aan, in zijn toorn geeft de 

Here God mensen over aan / laat Hij hen los in hun zonden (stap 2)… 

…die woorden in vs 24: ‘God geeft de mensen over aan…’, die moet je dus echt begrijpen als oordeel. 

Het is Gods oordeel dan dat iemand daarin vastdraait – wat niet wil zeggen dat ‘ie dat zelf ook zo erkent want het 

gaat in Rom 1 ook erover dat mensen blind worden, en zo kan het Gods oordeel zijn dat je blind wordt voor de 

werkelijke situatie van je leven, vs 32. 

Gods oordeel is het dat mensen in hun aanbidding van het schepsel i.p.v. de Schepper, zichzelf de vernietiging in 

helpen – zo moet je die woorden lezen: God geeft hen over… 

De Here God laat hen los in hun steeds dieper wordende val in zonde, hun val is steeds dieper. 

 

 

En dan tenslotte stap 3, als mensen God niet langer aanbidden maar Hem en de waarheid verwerpen, dan wordt  
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het een bende… 

…en dan gebruikt Paulus het vb. van homosexualiteit, waarom gebruikt Paulus dat voorbeeld? 

Dat is niet zonder reden, je zou kunnen zeggen dat Rom 1,15-32  Paulus’ versie is van hoe God alles bedoeld 

heeft en de val in zonde, Gen 1-3. 

Wat lees je in Gen 1-2?, daar lees je hoe de Here God het zo bedoeld heeft, dat een man en een vrouw elkaar 

leren kennen, trouwen en sex hebben… 

…maar wie die waarheid loslaat, Rom 1,15-32, dan is de val in zonde (Gen 3) dan gaat de mens aanbidden wat ‘ie 

zelf wil, die gaat zijn eigen gevoelens belangrijker vinden, die verruilt de waarheid voor leugen, die verwisselt de 

natuurlijke omgang invoor de tegennatuurlijke, vs 26. 

Vs 26: ‘…vrouwen hebben de natuurlijke omgang verruild voor de tegennatuurlijke en ook de mannen hebben de 

natuurlijke omgang met vrouwen losgelaten en zijn in hartstocht voor elkaar ontbrandt’. 

Wat zegt de Bijbel hier?, homosexualiteit is een goed voorbeeld van hoe de aanbidding van het schepsel kan leiden 

tot verwording van het sexuele leven… 

…dan wordt het tegenvergesteld aan hoe de Here God het heeft bedoeld, de relatie tussen een man en een vrouw 

ih huwelijk had als doel dat het een beeld zou zijn vd band tussen de Here Jezus en zijn gemeente… 

…maar mensen maken er in hun zelf-aanbidding iets van wat er totaal niet meer op lijkt, aanbidding van hun 

eigen gevoel/verlangen van gemaakt. 

 

Tenslotte, een paar pastorale vragen, om vanuit de tekst naar de praktijk te gaan, we hebben een heftige tekst 

gelezen. 

In de afgelopen weken steeds weer gezien hoe de Here de relaties van mensen bedoel heeft, een man en een 

vrouw in het huwelijk. 

Rom 1 zegt, een homosexuele relatie wijst de Bijbel af, en zeggen de vss 24 en 27, het is een oordeel. 

Het is een dramatisch vb van hoe mensen in hun doen het bewijs kunnen zijn van opstand tegen God, en vast 

komen te zitten in de consequenties ervan. 

De waarheid over homosexualiteit is duidelijk, alleen hoe gaan we daar als gemeente liefdevol mee om, 

hoe spreek je de waarheid in liefde? 

Ben je op een bijbelse manier liefdevol als je zegt: je moet dit niet zo serieus nemen, want God zou het 

ook niet goed vinden als je alleen zou blijven, kijk maar naar Gen 2 ‘het is niet goed dat de mens alleen 

blijft’… 

…dat is een goed van hoe je de Bijbel kunt verdraaien, want wie dat zegt moet doorlezen want dan kom 

je erachter dat de Here God een vrouw had bestemd voor een man. 

De Bijbel vraagt van ons dat we de waarheid in liefde brengen, je bent echt liefdevol als je de waarheid van Gods 

Woord in al z’n gewicht durft te laten staan… 

…er zijn christenen die onder het mom van tolerantie en acceptatie (afgod) homosexueel gedrag goedkeuren, 

soms ook omdat ze niet het lef hebben om de waarheid te spreken. 

Maar op zo’n moment spreek je de waarheid niet in liefde, hoe wel?, echte liefde kan warm en invoelend de  
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waarheid laten staan en moedigt aan om te doen wat goed is, wat bij de Here God past.2 

Als we samen met elkaar van de Here God houden, dan gehoorzamen we Hem en dan sporen we elkaar daar ook 

toe aan, 1 Joh. 

 

Tweede vraag: hoe moeten homosexuele mensen dan leven, mag een homo een homosexuele relatie aangaan?, ik 

bedoel diegenen, en daaronder zitten ook broeders en zusters die hiermee worstelen… 

…mag dat?, nee, dan vraagt de Here God dat ze alleen blijven, en zie dat dan tegen de achtergrond die we in de 

afgelopen weken gezien hebben: het huwelijk is niet alles, de Here God is alles… 

…zodra we dat begrijpen zal de afgod van romantische liefde z’n kracht beginnen te verliezen, wat we weer 

radicaal moeten leren is dat gevoelens niet alles zijn, en dat mensen zonder sex geen volwaardige mensen zouden 

zijn. 

We hebben het al gezien: het is niet waar wat onze samenleving zegt: ‘Love is all you need’, de Here God en zijn 

Zoon Jezus Christus is alles wat je nodig hebt. 

 

De Here God vraagt van homosexuele mensen alleen te blijven – en de taak vd gemeente is dan om - zoals ik al 

zei – niet ze het nog moeilijk te maken door bijv. te zeggen: ‘maar als het om echte liefde gaat, als jullie het dan 

goed hebben mag het toch wel…?’ 

Weet je wat je dan doet?, daarmee maak je het medebrs en –zrs dubbel moeilijk, ten eerste moeten ze vechten 

tegen hun eigen sexuele gevoelens maar vervolgens kunnen je medebrs en –zrs je het gevoel geven dat je eigenlijk 

nergens voor vecht, dat je het niet zo serieus moet nemen wat id Bijbel staat. 

De taak vd gemeente is dan: je hart en huis radicaal open te zetten en helpen te vechten, niet toe te geven aan 

sexuele verlangens en zo te helpen dragen en overwinnen in Christus’ kracht. 

 

We zijn een gemeenschap van mensen die zondaren zijn en we heten zondaars welkom, net als Jezus… 

…alleen op basis vd Bijbel worden we opgeroepen om berouw te hebben van onze afgoderij, wij allemaal. 

Gods genade redt ons uit onze verkeerde aanbidding, en zet ons weer met het gezicht nr de Here God. 

In Rom 8 staat dat we niet moeten vergeten dat de schepping zucht en zo moeten we meestrijden, samen dragen 

wat we als last te dragen krijgen, en uitzien naar de verlossing die in de Here Jezus vaststaat. 

 

Laten we bidden 

                                                           
2 God’s Word on Homosexuality: the Truth about Sin and the Reality of Forgiveness van John MacArthur, blz 156. 


