
De oordelen van God zijn begonnen. Drie voorbeelden.                                                                                                                       

De profeten kunnen beeldend spreken. Jesaja noemt Jeruzalem ‘een nachthutje op een komkommer-  

veld’. Je ziet het voor je. Het land Israël is weg. Het volk is voor het grootste deel in ballingschap gevoerd. 

Daar is alleen nog Jeruzalem. Op dat moment wordt de stad belegerd. Ze gaan er aan als ze niet 

veranderen. Denkt u dat ze veranderen? Nee. Het verbaast de HEERE. De HEER zegt: ‘Waarom wilt u nog 

meer geslagen worden? U gaat gewoon door met uw afvalligheid.’ Jesaja 1:5 Normaal zijn mensen al 

hardleers maar gelovige mensen zijn koppig in het kwadraat. ‘Wat moet Ik doen, denkt de HEERE, wat 

moet er gebeuren om die mensen op andere gedachten te brengen?’ Dat is vandaag nog net zo. De 

HEERE komt met Zijn oordelen en de kerk weet van niks. Hoezo oordelen van God? Ik noem er drie.                                                 

1. De Moslims.                                                                                                                                                                                    

Ons land kent op dit moment een klein miljoen Moslims. Moslims hebben de Koran zoals wij de  Bijbel 

hebben. In hun Koran kun je op verschillende plaatsen het volgende lezen: ‘Allah heeft geen zonen’. In 

die zin is de Islam een andere godsdienst dan bijv. het Boeddhisme of het Jodendom. De Islam keert zich 

tegen het Christendom. Misschien ook wel tegen de Joden, maar laten wij voor onszelf spreken. Wij 

geloven namelijk wel dat God een Zoon heeft. Dat is Onze Heere Jezus Christus. Dit is niet zomaar een 

aanval op ons geloof. Hier raakt de Islam ons in het hart. De Bijbel is niet mals wanneer mensen 

ontkennen dat Jezus Gods Zoon is. De apostel Johannes zegt: Wie is de leugenaar anders dan hij die 

loochent dat Jezus de Christus is? Dat is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent. Joh. 2:22 De 

Islam is een anti-christelijke godsdienst. Dat blijkt ook wel. Het leven voor christenen in Islamitische 

landen is bijzonder zwaar. Ook in het Westen zijn de extremisten doelgericht tegen christenen en kerken 

actief. In de 8ste eeuw heeft Karel Martel de Islam tegen gehouden toen het oprukte naar Europa, maar 

wij zeggen: ‘Kom maar binnen. Wij lossen dit wel op.’ Steeds meer mensen worden zich er van bewust 

dat we het paard van Troye hebben binnengelaten. Mensen met een Islamitische achtergrond kunnen 

geen eenheid met ons volk vormen. Hun loyaliteit ligt bij hun eigen wetgeving in de sharia. Diep hun hart 

moeten ze niets van ons hebben. Dat is de straf van God op kerkverlating en het veranderen van Bijbelse 

normen en waarden. Wij weten niet meer wat goed voor ons is.         

                                                                                                                                                                                                      

2. Het klimaat.                                                                                                                                                                                       

Dit is de tweede straf van God. Hoewel uit de Bijbel bekend is dat de natuur gaat reageren als mensen 

God de rug toekeren, hoor je hier niets over in ons land. In Hosea 2:2,3 kun je het volgende lezen: 

Vloeken, liegen, moorden, stelen en overspel plegen zijn wijdverbreid; bloedbad volgt op bloedbad. 

Daarom treurt het land, en ieder die erin woont, verkommert, met de dieren van het veld en de vogels in 

de lucht. Zelfs de vissen in de zee worden weggenomen.‘ Nee – zeggen wij over het klimaat – het ligt aan 

het CO2gebruik. We doen het zelf.’ Klimaatconferenties en afspraken moeten helpen om dit gevaar af te 

wenden. Het is waar, voor een deel is het klimaatprobleem een gevolg van ons eigen handelen, zoals ook 

punt 1. Maar tegelijkertijd is het een straf. Wordt het niet eens tijd dat we ook eens naar boven kijken, 

naar God. Alleen als we ons leven ingrijpend veranderen kunnen we een keer brengen in ons lot. Alleen 

als we ons bekeren tot God en gaan doen wat Hij zegt.      

                                                                                                                                                                                                          

3. Homoseksualiteit.                                                                                                                                                                        

Homoseksualiteit is bij tijden ook een straf van God. Als het manifest aanwezig is en de cultuur het niet 

alleen massaal goedkeurt, maar ook toejuicht. Dat is wat er gebeurt in Nederland. Nederland was een 

christelijk land. Was, want de meeste mensen weigeren nu hun knieën te buigen voor God. De 



gelijkstelling van man en vrouw in de kerk en maatschappij komt voort uit dezelfde beweging. De vrouw 

wil de man niet langer boven zich. We willen niemand boven ons. We willen zelf uitmaken wat goed en 

kwaad is. Daar hebben God niet bij nodig. Weet u wat God zegt? ‘Oh u wilt de hiërarchie doorbreken? U 

wilt geen God boven u? U wilt de man niet langer boven u? U houdt meer van het gelijke; Niemand staat 

boven de ander. Nou dan doen we dat toch?’ De man staat Bijbels gezien in hiërarchie boven zijn vrouw, 

maar zegt God, nu laat ik bij wijze van straf veel mensen kiezen voor het gelijke: Mannen vallen op 

mannen en vrouwen op vrouwen. Lees Rom. 1:25-27 er maar eens op na. 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 eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke hartstochten, want ook 

hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. En evenzo hebben ook 

de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkaar ontbrand: 

mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in 

zichzelf. Misschien ziet u dit helemaal niet als straffen van God. Maar weet u wat God denkt? De HEERE 

denkt: ‘Wat moet ik nog meer doen om die mensen te laten voelen dat het einde dichtbij komt.’ ‘Als u 

zich niet bekeert’, dat moet er dan wel weer bij gezegd worden. Dat zou inderdaad de zaak nog kunnen 

veranderen.,  
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