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Romeinen 12:2 TELOS
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“En wordt niet gelijkvormig 

aan deze wereld, maar wordt 

veranderd door de 

vernieuwing van uw denken, 

opdat u beproeft wat de 

goede, welbehaaglijke en 

volmaakte wil van God is” 

Metamorfose



Een wereldbeeld of wereldvisie

3



Een keuze…
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Een Christelijke of 
Bijbelse Wereldbeeld

Een andere 
Wereldbeeld



Samenvatting: DEEL 1
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Samenvatting: DEEL 1
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Hoe we denken over
1. Waarheid
2. Moraliteit

3. Gezag
4. Geslacht
5. Identiteit



1. Hoe we over WAARHEID denken
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2. Hoe we over MORALITEIT denken
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1. Kwaliteit
2. Geen botsing
3. Juiste bestemming C S Lewis



3. Hoe we over GEZAG denken
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Een Bijbelse blik op Gezag…
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God verwacht van Christenen gehoorzaamheid

“Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, 
die is het die Mij liefheeft…” Joh 14:21 

“Waarom noemt u Mij: Heere, Heere, en doet 
niet wat Ik zeg?” Luk 6:46 



Een Bijbelse blik op Gezag…
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Wat houdt gehoorzaamheid in?

“Hij zei tegen allen: Als iemand achter Mij wil 
komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn 

kruis dagelijks opnemen en Mij volgen”
Luk 9:23 



Een Bijbelse blik op Gezag…
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Gehoorzaamheid heeft niet onze natuurlijke 
voorkeur

“En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen 
en zei: Mij is gegeven alle macht [gezag] in 
hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs 
al de volken, hen dopend in de Naam van de 

Vader en van de Zoon en van de Heilige 
Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden 

heb, in acht te nemen” Matt 28:19-20 



Een Bijbelse blik op Gezag…
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Gods gezag is universeel
Die van mensen is altijd beperkt

Gods gezag is absoluut
Die van mens is altijd gedelegeerd



4. Hoe we over GESLACHT denken
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Een Bijbelse blik op Geslacht
en het Huwelijk…
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Tip #1
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God heeft de werkelijkheid 
geschapen. 

Wij mensen zijn uitgenodigd om 
die werkelijkheid te omarmen en 

erin te leven.
Man zijn en Vrouw zijn is iets 

heiligs – ze maken deel uit van die 
door God gegeven werkelijkheid.



Tip #2
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Het huwelijksverbond is volgens de Bijbel altijd een 
verbond tussen een man en een vrouw. God maakt een 
man en een vrouw tot één. Seksuele intimiteit is door 

God alleen bedoeld binnen een huwelijksverbond. 
Het huwelijk is iets heiligs, een mysterie, een sacrament.



Tip #3
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Vanaf Genesis 3 leven we in 
een gebroken wereld. 

Iedereen heeft daar schuld aan 
en allen dragen we er de 

gevolgen van. De gebrokenheid 
kan zichtbaar zijn in ons 

lichaam, in onze ziel, en in 
onze geest. 
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Authentiek zijn betekent 
niet je gevoelens en diepe 

wensen te volgen. 
Maar jezelf te verloochenen 
en de Here Jezus volgen.

Gal 5:17 “Want het vlees begeert tegen de 
Geest in, en de Geest tegen het vlees in; en die 

staan tegenover elkaar”



Tip #4
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Niemand moet zich schuldig voelen voor wat hij/zij voelt. 
We zijn wel voor God verantwoordelijk als we verkeerde 

gevoelens koesteren of als we ernaar leven.

2 Kor 5:10 “Want wij moeten allen voor de 
rechterstoel van Christus openbaar worden, 
opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij 
door middel van zijn lichaam gedaan heeft, 

hetzij goed, hetzij kwaad”



worden
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• ‘Ik ben homo’ of 
‘Ik heb/ervaar sterke homo gevoelens’ 

• ‘Ik ben transgender” of 
‘Ik ervaar Genderdysforie” 

‘dysforie’ = ontevreden of somberheid 



3. Hoe we over IDENTITEIT denken
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25-feb-2018
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Vaak gebruikte bronnen van onze identiteit



Stelling:
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De basis van mijn kernidentiteit
is door God aan mij gegeven. 
Het is Gods keuze voor mij. 
Mijn keuze is die door God 

gegeven identiteit te omarmen. 



Een Bijbelse blik op Identiteit…
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Eerste schepping: 
(a) je bent een mens
(b) je weerspiegelt God als een ‘man’ of 

als een ‘vrouw’

Nieuwe schepping: 
(a) je bent een kind van God
(b) verzegeld met de Heilige Geest



Conclusie
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“En wordt niet gelijkvormig aan 
deze wereld, 

maar wordt veranderd door de 
vernieuwing van uw denken, 
opdat u beproeft wat de goede, 
welbehaaglijke en volmaakte 

wil van God is” 

Rom 12:2
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