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De straf op de zonde 15
Lezen en bespreken 

Romeinen 2:1-12
Wat is het gevolg van de zonden van de mens? (vers 3)
Hoe komt het dat mensen zich niet bekeren tot de Heere? (vers 5)
Welke mensen ontvangen op de oordeelsdag het eeuwige leven? (vers 7)
Waaruit bestaat het oordeel van God over de mens? (vers 8, 9)

Als je een zonde doet, denk je al gauw dat het niet zo erg is, omdat ieder 
mens zondigt. Maar de zonde is een groot kwaad in Gods oog. God ziet 
de zonde niet door de vingers. Hij moet de zonde straffen, want Hij is een 
rechtvaardige Rechter. Die straf begint eigenlijk al meteen, want we worden 
geboren buiten het paradijs in een wereld vol ellende; we leven buiten Gods 
gemeenschap. We moeten ook allemaal sterven, als straf op de zonde. En 
als we niet van onze zonden verlost worden door het werk van de Heere 
Jezus, zullen we eeuwig de toorn van God moeten dragen.

Leervragen
1  Wat is de straf der zonde?

De straf op de zonde is de dood.
‘De bezoldiging der zonde is de dood’  (Rom. 6:23).
(bezoldiging = loon)

2  Wat wordt verstaan onder ‘de dood’?
De drievoudige dood:
de lichamelijke dood: de scheiding van ziel en lichaam bij het sterven;
de geestelijke dood: de scheiding van Gods gunst en de onmacht in de 
zonde;

de eeuwige dood: de eeuwige straf in de hel.
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3  Verdienen we om alle zonden die straf?
Ja, we verdienen straf zelfs om de kleinste zonde.
‘Vervloekt is een iegelijk, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in 
het boek der wet om dat te doen’  (Gal. 3:10).

4  ‘Kunnen de zonden vergeven worden?
Ja, maar dit kan alleen in Christus, uitgezonderd de zonde tegen de 
Heilige Geest (Matth. 12:31, 32).

Verdiepingsvragen
1  Doden kunnen niets meer doen. 

Geldt dit ook voor ‘geeste lijk 
doden’? (Rom. 8:7; Ef. 2:1-3)

2  Hoe kunnen geestelijk doden weer 
levend worden? (Ef. 2:4 , 5)

3  Door de werken kan een zondaar 
niet meer rechtvaar dig voor God 
worden; hoe dan wel? (Ef. 2:8,9)

4  ‘Als iemand vraagt: ‘Als ik vanaf 
vandaag niet meer zondig, kom ik 
dan in de hemel?‘,   wat antwoord 
je dan?

catboekje A1_cs4.indd   33 19-5-2010   15:46:38



47

De ene ware God B
Bespreken 

1 Korinthe 10:14-22
Welke waarschuwing geeft Paulus? (vers 14 en 21)
Wat betekent het avondmaal? (vers 16)
Hoe wordt het offeren aan de afgoden genoemd?

Heidendom en christendom
Ieder mens heeft een besef dat er een god is. Vaak hebben de volkeren 
een godenbeeld gemaakt om deze god te dienen en te aanbidden. De 
profeten hebben gespot met deze godenbeelden. Ze zeiden: ‘Het zijn 
maar beelden van hout en steen; de goden zijn door de mensen zelf 
gemaakt’( Zie Jes. 44 en Jer. 10). Van nature weet je echter niet hoe 
je God moet dienen. Je hebt daarvoor Gods Woord nodig. Door dat 
Woord maakt Hij Zich bekend en leert Hij hoe Hij gediend wil worden. 
We kunnen Hem niet zien en nooit bevatten. Toch heeft Hij veel van 
Zichzelf laten zien. Hij deed dat door Zijn werk in de schepping en in de 
geschiedenis. Maar in het bijzonder is Hij zichtbaar geworden door Zijn 
Zoon, de Heere Jezus Christus. Dan zie je dat je alleen uit genade zalig 
kunt worden door het werk dat Hij heeft volbracht.

Islam en Jodendom
Velen zeggen dat de HEERE en Allah eigenlijk dezelfde God zijn. Maar hoe 
kan dat? Voor Allah moet je heel veel doen, maar bij de HEERE is alles uit 
genade. Kan dat dezelfde God zijn? De enige ware God is de Drie-enige 
God die Zich in Zijn Woord heeft geopenbaard (Heid. Cat. zondag 8). 
Met de Joden ligt het anders. Zij hebben het Woord van God, het Oude 
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Testament. Alleen ligt er nog een bedekking op hun hart, zodat ze 
niet geloven in de Messias. Ze zijn nog verhard. Deze bedekking zal 
weggenomen worden als ze tot de Heere bekeerd worden (2 Kor. 
3:14-16). Dan zullen ze ontdekken dat ze niet door hun eigen werken 
zalig kunnen worden, maar alleen door het werk van de Heere Jezus.

Is de duivel een god?
In het paradijs heeft de mens de ene ware God verworpen en is 
hij gehoorzaam geworden aan de duivel. Hij regeert de mensheid 
door list en bedrog; hij  verleidt de mensen door hen te verblinden 
en hen zo verloren te laten gaan. Hij wordt gediend als een god, 
maar niemand beseft dat het verschrikkelijk is om in de macht 
van de duivel te zijn. Alleen de Heere kan de macht van deze ‘god’ 
verbreken. Hij doet dat door de waarheid aan je te openbaren. 
Daarom is het zo belangrijk om goed naar Gods Woord te luisteren 
en te bidden om de verlichting van de Heilige Geest.

Leervragen
1 Hoe openbaart de Heere Zichzelf? 

Niet door zichtbare beelden, maar door Zijn Woord.

2  Welk belangrijk verschil is er tussen het christendom en de andere 
godsdiensten? 
Het christendom is een godsdienst van genade, zonder de werken 
van de mens. In andere godsdiensten moet je de zaligheid 
verdienen door je eigen werken.

3  Waarom kun je niet door eigen werken zalig worden?
Al onze werken zijn onvolmaakt en met zonde bevlekt.

4  Hoe kun je dan wel zalig worden?
Uit genade, door de verlossing die in Christus Jezus is, door het 
geloof in Zijn bloed (Rom. 3:24,25).

5  Hoe wordt de duivel genoemd in de Bijbel?
Een mensenmoorder en een leugenaar (Joh. 8:44).
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Verdiepingsvragen
1  Waarom zouden de heidenen 

afgodsbeelden maken?
2  Zijn er ook in onze tijd nog 

voorbeelden van dingen of 
mensen die vereerd worden?

3  Hoe kun je zien dat in ons land 
steeds meer mensen terugkeren 
naar het heidendom?

4  Waarom merkt een mens niet 
dat hij in de macht van de  
duivel is?

5  Uit welke geschiedenissen uit 
de Bijbel blijkt dat God sterker is 
dan de duivel?

6  Hoe kun je duidelijk maken dat 
het christendom de enige ware 
godsdienst is?
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