
Efeze 4 over homoseksualiteit

       Efeze 4
:19  Welke, ongevoelig geworden zijnde, zichzelven hebben overgegeven tot ontuchtigheid, 
       om alle onreinigheid gieriglijk te bedrijven. 

:19  De ongelovige mensheid is ongevoelig geworden door de verduistering van hun eigen denken.
       Door de verharding van hun hart, door ongeloof.
       Door hun eigen redeneringen zijn ze ongevoelig geworden voor Gods redeneringen.
       Daarom hebben zij zich overgegeven aan die dingen waar zij wèl gevoelig voor zijn.
       Maar die dingen liggen op het lichamelijke vlak en zijn alleen gericht op de werkingen van het 
       vlees, namelijk om alle onreinigheid gieriglijk (= intens) te bedrijven. 

       Namens de HEERE, doet Paulus hier een boekje open en leest voor uit de C.V.
       van èlke natuurlijke mens.

       Romeinen 1:21-24
       Omdat zij (de ongelovige mensheid), God kennende, Hem als God niet hebben verheerlijkt
       of gedankt; maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart
       is verduisterd geworden.

       Waren zij maar bereid om het Woord van God te geloven!
       Maar nu, zich uitgevende voor wijzen, zijn zij dwaas geworden. 
       Hoe wijzer men zichzelf vindt, hoe dwazer men is.  

       Want in hun zogenaamde wijsheid hebben zij:
       De heerlijkheid van de onverderfelijke God, veranderd in de gelijkenis eens beelds van 
       een verderfelijk mens, en van gevogelte, en van viervoetige en kruipende gedierten. 

       Ze hebben God weggeredeneerd en hebben de verderfelijke mens tot God gemaakt.
       Met als gevolg dat de mens zichzelf, de mens, is gaan dienen!
       Daarom heeft God hen ook overgegeven in de begeerlijkheden hunner harten tot onreinigheid,
       om hun lichamen onder elkander te onteren.

       Efeze 4:19
       Oftewel om alle onreinheid intens te bedrijven.    
       Omdat de ongelovige mensheid, God (de tegenovergestelde Soort), losgelaten heeft,
       zoekt de mensheid zichzelf, dient zichzelf, zoekt alleen nog zijn eigen soort.
       Daarmee komen wij terecht in Romeinen 1:25 e.v. waar het gaat over homoseksualiteit.
       
       Homoseksualiteit komt voort uit de denkwijze van de mensheid, waarin God geen plaats heeft.
       Een denkwereld, waarin men God niet kent, God niet erkent en God niet wil kennen.
       Kennen in de Bijbel heeft te maken met gemeenschap hebben.
       De ongelovige mensheid wil geen gemeenschap met God de Schepper en dus blijft alleen
       de eigen soort, vooral het eigen ik, over om vervulling, om leven in te zoeken.
       Deze “geestelijke” homoseksualiteit van heel de mensheid in het algemeen, neemt in het vlees 
       verschillende vormen aan, waarvan we in Romeinen 1:29 een rijtje kunnen lezen.
       Allemaal vormen van liefde voor het ego, het eigen ik, de eigen soort, dezelfde soort. 

       In de schepping, hebben wij uiteraard te maken met de Schepper.
       De Schepper is de Man en de schepping is de vrouw, waaruit door het Zaad van de Man
       (het eeuwig blijvende Woord van God) nieuw leven, eeuwig leven, een nieuwe schepping
       voortkomt.



       Als de vrouw, namelijk al het schepsel, de Schepper, namelijk de Man, wegredeneert, 
       dan houdt men in het denken van de mens, nog maar één soort over.
       Namelijk alleen nog het schepsel, alleen nog het vrouwelijke, alleen zichzelf. 
       
       Romeinen 1:25 e.v.
       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. 
       Daarom heeft God hen overgegeven tot oneerlijke bewegingen; want ook hun vrouwen 
       hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen nature; 
       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 gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden, zo heeft God hen 
       overgegeven in een verkeerden zin, om te doen dingen, die niet betamen.

       Wat er daarna wordt beschreven, zijn allemaal uitingsvormen van homoseksualiteit.
       Daarmee wordt gezegd dat elke ongelovige natuurlijke mens, in zijn denken homoseksueel is.
       Men zoekt zichzelf, men zoekt alleen bevrediging in zichzelf.
       Alle genoemde zonden vloeien voort uit het zoeken van eigen eer, van zelfverheerlijking.
       Deze zelfverheerlijking gaat ten koste van, en ontkent God de Schepper, het Mannelijke.

       Een leven onder de wet, waarin men zichzelf zoekt te verbeteren,
       is feitelijk ook homoseksualiteit! 

       Romeinen 1:29-32
       Vervuld zijnde met alle ongerechtigheid, hoererij, boosheid, gierigheid, kwaadheid, vol van 
       nijdigheid, moord, twist, bedrog, kwaadaardigheid; Oorblazers, achterklappers, haters Gods
       smaders, hovaardigen, laatdunkenden, vinders van kwade dingen, ouderen ongehoorzaam,
       onverstandigen, verbondbrekers, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijken, onbarmhartigen
       Dewelken, daar zij het recht Gods weten, (namelijk, dat degenen, die zulke dingen doen, des 
       doods waardig zijn) niet alleen dezelve doen, maar ook mede een welgevallen hebben in 
       degenen, die ze doen. 

       Het begrip homoseksualiteit blijkt in de Bijbel veel breder te zijn dan in ons denken.
       De ene zondaar, is niet méér zondaar, dan de andere zondaar.
       Allen hebben gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods (niemand uitgezonderd),
       en worden om niet gerechtvaardigd uit Zijn Genade, door de verlossing die in Christus Jezus
       de HEERE is. (Romeinen 3:23-24)

       Het zal je maar overkomen! Maar (dit misschien tot troost) u weet ook dat...
       ...als iemand blind is, dit toch niet komt omdat die iemand een bepaalde zonde heeft gedaan?
       Het is een mankement van deze in zonden gevallen, gebroken wereld! 
       Deze blinde mag tot aanschouwelijk onderwijs dienen voor al die “zogenaamd” ziende mensen,
       over de Geestelijke blindheid van elke natuurlijke, ongelovige mens in Adam.

       ...als iemand doof is, dit toch niet komt omdat die iemand een bepaalde zonde heeft gedaan?
       Het is een mankement van deze in zonden gevallen, gebroken wereld! 
       Deze dove mag tot aanschouwelijk onderwijs dienen voor al die “zogenaamd” horende mensen,
       over de Geestelijke doofheid van elke natuurlijke, ongelovige mens in Adam.

       ...als iemand homoseksueel is, dit niet komt omdat die iemand een bepaalde zonde heeft
       gedaan? Het is een mankement van deze in zonden gevallen, gebroken wereld!
       Deze homoseksueel mag tot aanschouwelijk onderwijs dienen voor al die “zogenaamd”
       heteroseksuele mensen over de Geestelijke homoseksualiteit van elke natuurlijke,
       ongelovige mens in Adam.



       Lichamelijke blindheid, doofheid, homoseksualiteit, enz., is in beginsel niet iets waar men 
       om vraagt, of om gevraagd heeft, of dit gezocht heeft.
       Het is een mankement van deze in zonden gevallen Schepping.

       Vele Christenen die naar het vlees homoseksueel zijn, hadden dit mankement liever niet gehad.
       In zichzelf strijden zij hiertegen met alle macht die in hen is.
       Want niet alleen door zichzelf, maar ook door vele medechristenen, worden zij aangezien als 
       “minderwaardige” gelovigen. Zelfdoding onder hen is dan ook geen uitzondering.

       Ik wil hiermee geen propaganda maken voor lichamelijke homoseksualiteit.
       Net zo min wil ik reclame maken voor de homoseksualiteit in het denken van de mens
       die gericht is op de aardse dingen en het eigen ik.
       Net zo min als ik blindheid en doofheid zou aanbevelen.

       Echter, waar men te koop loopt met zijn of haar homoseksualiteit, is dit feitelijk een uitdaging 
       aan- en openlijke opstand tegen God en Zijn Woord.
       Men vindt dat dit mankement in de schepping door iedereen beschouwd moet worden als
       “normaal”, als gangbare norm.
       Want... “zelfs landsbestuurders lopen mee in het midden van hun “gay-parades”.”

       Hiermee wil ik wèl zeggen, dat degenen die deze last van lichamelijke homoseksualiteit
       níet met zich mee hoeven dragen, in ieder geval geen enkel recht hebben om mensen
       die wel homoseksueel zijn te veroordelen!

       Romeinen 2:1
       Want wie bent u dan, o mens, die anderen oordeelt;
       Want waarin u een ander oordeelt, veroordeelt u uzelf; 
       Want u, die anderen oordeelt, en veroordeelt, doet namelijk dezelfde dingen. 

       Kent u dat hiervoor genoemde rijtje nog, over de diverse uitingsvormen van de homoseksualiteit 
       in het natuurlijke denken van elk mens?
       Waarbij een bepaalde soort alleen liefde heeft voor de eigen soort?
       Alleen liefde heeft voor zichzelf?
       Men zoekt alleen bevrediging in zichzelf en in het eigen kunnen, doen en laten!

       Ook al dit volgende is homoseksualiteit! (Maar schijnt wel meer aanvaardbaar te zijn?!)
       Romeinen 1:29-32
       Vervuld zijnde met alle ongerechtigheid, hoererij, boosheid, gierigheid, kwaadheid, vol van 
       nijdigheid, moord, twist, bedrog, kwaadaardigheid; Oorblazers, achterklappers, haters Gods
       smaders, hovaardigen, laatdunkenden, vinders van kwade dingen, ouderen ongehoorzaam,
       onverstandigen, verbondbrekers, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijken, onbarmhartigen
       Dewelken, daar zij het recht Gods weten, (namelijk, dat degenen, die zulke dingen doen, 
       des doods waardig zijn) niet alleen dezelve doen, maar ook mede een welgevallen 
       hebben in degenen, die ze doen. 

       Als wij oprecht zijn, zullen wij zeker één van deze dingen in onszelf herkennen.
       Of kennen wij onszelf nog niet? 

 
       Naar de oude mens in Adam zijn wij: rot tot op het bot.
       Er valt alleen te roemen in de Liefde en Genade van God!



       Elke natuurlijke mens in Adam is feitelijk homoseksueel.
       Van nature zoekt men geen vervulling en bevrediging in de Schepper en in de hemelse dingen.
       Van nature zoekt men bevrediging in het eigen soort, namelijk in zichzelf, in zijn eigen kunnen!
       De mens die uit de aarde aards is, zoekt de aarde en de aardse dingen tot bevrediging.

       En elke natuurlijke mens in Adam is tevens óók een hoer en een tollenaar.
       Men is dit niet per sé in de praktijk, maar men is dit wèl in de Geestelijke betekenis.

       Voorbeeld:
       Hebreeën 12:16
       Dat niet iemand is een hoereerder, of een onheilige, gelijk Ezau;
       Die om een spijze (= de rode soep van Jakob), het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. 

       Van Ezau lezen we niet dat hij in letterlijke zin een hoereerder en onheilige was.
       Hij hoereerde echter voor God, omdat hij dat rode, de aardse (rode) zegeningen, meer begeerde
       dan zijn eerstgeboorterecht, zijn hemelse (blauwe) zegeningen.
       De zegeningen die alleen van God afkomstig zijn.
       Hij verkwanselde zijn eerstgeboorterecht om “te kunnen slorpen van dat rode, dat rode daar”!

       Wij allen hebben dus geen enkel recht om een beschuldigende vinger naar elkander uit te steken.
       We kunnen met die vinger beter wijzen op de Genade van de HEERE Jezus Christus, die wij
       allemaal, stuk voor stuk, zo hard nodig hebben!
       Waaruit wij allemaal, stuk voor stuk, wensen te leven!

       Tot slot:
       Kijk eens naar uw hand, wanneer u een beschuldigende vinger uitsteekt naar een ander.
       De andere 3 vingers van uw hand wijzen dan beschuldigend terug naar uzelf.
       Maar de Duim, type van God Zelf Die de 1 ís, staat daar boven en kijkt toe.
     

       Mochten wij van welk(e) mankement(en) dan ook verlost willen worden, dan kunnen wij dit 
       aan de HEERE Jezus Christus vragen. Ook elke Christen die lichamelijk homoseksueel is.

       Maar het antwoord van de HEERE zal niet anders zijn, dan het antwoord dat de HEERE
       aan de apostel Paulus gaf:

       2 Korinthe 12:8-9:
       Hierover heb ik den HEERE driemaal gebeden, opdat hij (= die doorn, die kwaal, die aandoening, 
       die afwijking in zijn vlees) van mij zou wijken.
       Maar Hij heeft tot mij gezegd: Mijn Genade is u genoeg;
       want Mijn Kracht wordt in (jullie) zwakheid volbracht. 
       Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wone. 

Amen


