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Zondigen heeft altijd consequenties! 

Intro.  

Er staan talloze voorbeelden van dit principe opgeschreven in de 

Bijbel.                                                                                                   

“Een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen.” 

Mensen zijn uiteraard geen ezels. Soms duurt het even, voordat er 

lering getrokken wordt uit onze levenslessen. De Heer geeft ons niet 

zonder rede, zowel negatieve als positieve voorbeelden, in de Bijbel.                                                                                              

Sta ik er open voor om door Hem veranderd te worden?                                 

Wil ik überhaupt wel door Hem veranderd worden?                 

Goed gedrag wordt beloond, slecht gedrag wordt niet beloond!                              

“Geen woorden, maar daden.”                                                            

”Aan de vruchten herkent men de boom.”                                                

Luk.6:43-46=>”Want er is geen goede boom die slechte vrucht 

voortbrengt, en geen slechte boom die goede vrucht voortbrengt. Want 

iedere boom wordt aan zijn eigen vrucht gekend. Men plukt immers 

geen vijgen van dorens en men oogst geen druif van doornstruiken. De 

goede mens brengt het goede voort uit de goede schat van zijn 

hart, en de slechte mens brengt het slechte voort uit de slechte 

schat van zijn hart, want uit de overvloed van het hart spreekt zijn 

mond. Waarom noemt u Mij: Heere, Heere, en doet niet wat Ik 

zeg?”  (Wauw! Dit telt ook voor jou en mij vandaag! Niet waar?)                                                                                                          

De Heere Jezus herhaalt en onderschrijft in het N.T. dezelfde prin-

cipes als Zijn Vader vele malen naar voren heeft gebracht in het O.T.                                                                             

Spr.27:19=>”Zoals water gezicht tegenover gezicht stelt, zo weer-

spiegelt het hart van de mens de mens zelf.”                                            

Jes.59:1-2=>”Zie, de hand van de HEERE is niet te kort dat ze niet zou 

kunnen verlossen, en Zijn oor is niet toegestopt dat het niet zou 

kunnen horen. Maar uw ongerechtigheden maken scheiding 

tussen u en uw God, uw zonden doen Zijn aangezicht voor u 

verborgen zijn, zodat Hij u niet hoort.”                                                                                       

Jer.17:9-10=>”Arglistig is het hart, boven alles, ja, ongeneeslijk is het, 

wie zal het kennen? Ik, de HEERE, doorgrond het hart, beproef de 

nieren, en dat om ieder te geven overeenkomstig zijn wegen, 

overeenkomstig de vrucht van zijn daden.”                                           

Jak.1:14-16=>”Maar ieder mens wordt verzocht, als hij door zijn eigen 

begeerte wordt meegesleurd en verlokt. Daarna, wanneer de begeerte 

bevrucht is, baart ze zonde, en wanneer de zonde volgroeid is, baart 

ze de dood. Dwaal niet, mijn geliefde broeders!”                                    
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Zowel letterlijk als figuurlijk zie je deze principes terugkomen in de 

voorbeelden in de Bijbel! 

2 Sam.11-18:                                                                                        

Kijk o.a. naar een leermoment in koning Davids leven!                            

Hij ziet een mooie gehuwde vrouw, Bathseba, vanaf zijn dakterras. 

Hij laat haar halen en pleegt overspel met haar! (2 Sam.11:1-27)                                                      

Zij wordt zwanger van David!                                                                      

David probeert het te verdoezelen door haar man Uria van het 

slagveld terug te roepen, maar Uria is rechtschapen en plichts-

bewust, waardoor Davids plan mislukt!                                                                      

Daarom geeft David opdracht aan zijn bevelvoerder Joab om er voor 

te zorgen dat Uria omkomt in de strijd! (Is het probleem dan 

opgelost?)                                                                                            

David probeert zijn zonde te verdoezelen, maar hij ontdekt 

snel, dat de Heere God op de hoogte is van zijn zonde!                                                                                                   

In opdracht van de HEERE God, spreekt de profeet Nathan koning 

David aan op zijn zonde!                                                                                               

2 Sam.11:27=>”Toen de tijd van rouw voorbij was, stuurde David een 

bode en haalde haar in zijn huis. Zij werd hem tot vrouw en baarde 

hem een zoon. Maar wat David gedaan had, was slecht in de ogen 

van de HEERE.”                                                                                          

2 Sam.12:9=>”Waarom hebt u dan het woord van de HEERE 

veracht, door te doen wat slecht is in Zijn ogen? U hebt Uria, de 

Hethiet, met het zwaard gedood. Zijn vrouw hebt u tot vrouw genomen 

en hem hebt u door het zwaard van de Ammonieten gedood.”                           

De consequenties, koning David, voor uw zonden zijn:                                                         

2 Sam.12:10-11=>”Welnu dan, het zwaard zal voor eeuwig niet van 

uw huis wijken, omdat u Mij veracht hebt en de vrouw van Uria, de 

Hethiet, genomen hebt om u tot vrouw te zijn. Zo zegt de HEERE: 

Zie, ik breng onheil over u uit uw eigen huis, en zal uw vrouwen 

voor uw ogen nemen en hen aan uw naaste geven; die zal op 

klaarlichte dag met uw vrouwen slapen. Voorzeker, ú hebt in het 

geheim gehandeld, maar Ik zal dit doen ten aanschouwen van heel 

Israël en in het volle licht.”                                                                                                  

2 Sam.12:13-14=>”Toen zei David tegen Nathan: Ik heb gezondigd 

tegen de HEERE. En Nathan zei tegen David: De HEERE heeft ook 

uw zonde weggenomen; u zult niet sterven.”                                                           

Niet onderschatten wat de profeet Nathan hier tegen koning David 

heeft gezegd!                                                                                             

Op overspel staat immers de doodstraf volgens Gods richtlijnen!                                    
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David verdient de dood, maar de Heere God, heeft in de situatie 

van koning David, anders besloten!                                                                                                        

(Lev.20:10; Deut.22:22; Joh.8:1-11)                                                             

De Heere is op de hoogte van Davids overspel!                                                                               

De Heere vergeeft koning David deze specifieke zonde!                                  

(Zie wat de Heere Jezus zegt tegen de overspelige vrouw! Joh.8:11)                                                                                               

De Heere bestraft de zonde!                                                                   

Lees en ontdek zelf hoe serieus de HEERE God Davids zonde bestraft!                                                                                   

De consequenties van Davids zonde werken generaties lang door in 

zijn gezin en nageslacht! (o.a. 2 Sam.13-18)                                 

Praktisch gezien: welke levenslessen kunnen wij hier o.a. uit leren? 

Gods principes zijn gelijk in het O.T. en in het N.T. 

Rom.6:23=>”Want het loon van de zonde is de dood, maar de 

genadegave van God is het eeuwige leven, door Jezus Christus, onze 

Heere.                                                                                                       

Laat je (om)vormen door de Heer!                                                                 

Laat je veranderen door de Heer!                                                             

Doe dan weg met die oude mens! Wandel als nieuwe mens 

in Christus! (1 Kor.3:10-23; 1 Kor.6:12-20; Efe.4:17-32)                                                                                 

Rom.12:2=>”En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar 

word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te 

kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en 

volmaakte wil van God is.”                                                                                                              

Hebr.5:12-14=>”Want hoewel u, gelet op de tijd, leraars zou moeten 

zijn, hebt u weer iemand nodig die u onderwijst in de grondbe-

ginselen van de woorden van God. U bent geworden als mensen die 

melk nodig hebben en niet vast voedsel. Ieder immers die van melk 

leeft is, onervaren in het woord van de gerechtigheid, want hij is een 

kind. Maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel, voor hen 

die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben om 

te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad.”                                             

1 Kor.2:14-16=>”Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de 

Geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze 

ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. De 

geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen, zelf echter wordt hij door 

niemand beoordeeld. Want wie heeft de gedachten van de Heere 

gekend, dat hij Hem zal onderrichten? Maar wij hebben de 

gedachten van Christus.”                                                                                           

Hoe sta ik in het leven?                                                                              

Wie vormt en verandert mij?                                                                   
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Wil ik überhaupt wel veranderd worden?                                                                                          

God, de maatschappij, ikzelf…?                                                                     

Aan wie spiegel ik mijzelf?                                                

Rom.12:21=>”Word niet overwonnen door het kwade, maar 

overwin het kwade door het goede te doen.”                                                               

Fil.1:9-10=>”En dit bid ik dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt 

in kennis en alle fijngevoeligheid, opdat u kunt onderscheiden wat 

wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de 

dag van Christus.”                                                                                     

Ontdek in Samuel en in de psalmen (o.a. Ps51) hoe David zich 

bekeert tot de Heer en hoe zijn hart wordt veranderd, omgevormd, 

door de Heere God.                                                                                                                                                                                    

Blijf niet hangen in de zonde broeders en zusters!                                     

Laten wij elkaar helpen, aanmoedigen, steunen, oproepen, 

weerhouden en terugbrengen naar Gods waarheid, elke dag opnieuw! 

Doe dit en ervaar dit met alle fijngevoeligheid!                                                                           

Jak.5:19-20=>”Broeders, als iemand onder u van de waarheid is 

afgedwaald en een ander doet hem terugkeren, weet dan dat hij 

die een zondaar van zijn dwaalweg doet terugkeren, een ziel zal 

redden van de dood en een menigte van zonden zal bedekken.” 

Vlucht weg uit de duisternis en wandel in het licht van Jezus!                         

1 Joh.1:5-7=>”En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord 

hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het 

geheel geen duisternis is. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met 

Hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen 

de waarheid niet. Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het 

licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus 

Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.”                                

Vlucht weg uit de duisternis en wandel in het licht van de Heere God! 

Ik geloof en daarom spreek/zing ik van gena! (Rom.10:4-21)                                              

Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze 

dood?                                                                                                          

Ik dank God, door Jezus Christus, onze Heere! (Rom.7:14-26)                   

Wij leven wel in de wereld, maar wij zijn niet van deze wereld! 

Daarom en daardoor kunnen en willen wij anders zijn, anders 

handelen en indien nodig anders worden!                                             

Wij staan anders in het leven dan de maatschappelijke norm 

(misschien) voorschrijft!                                                                              

De maatschappelijke norm verandert regelmatig, maar Gods 

normen en waarden liggen onveranderlijk vast en staan voor 

ons beschreven in Zijn Woord, de Bijbel! 
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