
 
“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, 

dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet 

vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet 

acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is 

op het schriftelijke onderwijs.” 

Vindt God het Leuk om Mensen te Straffen? 
 

De Bijbel bevat veel verhalen over het oordeel van God. God verteerde de slechte steden Sodom en 

Gomorra door vuur en zwavel op hen te laten regenen (Genesis 19:24-25). God oordeelde de slechtheid 

van Jeruzalem door toe te staan dat het Babylonische leger haar muren mocht afbreken, de Tempel en 

paleizen mocht platbranden en haar mensen gevangen kon nemen (2 Kronieken 36:14-19). In de dagen 

van Noach, toen de hele wereld slecht was (Genesis 6:5), verdronk God hen in een vloed, en Hij zal 

opnieuw oordeel over de gehele wereld laten komen (2 Petrus 3:7; Openbaring 16:20:11- 15). Het lijkt 

erop dat oordelen deel uitmaakt van het karakter van God; Hij beloont de rechtvaardigen en straft de 

goddelozen. Soms beweren mensen dat de oordelende aard van God aangeeft dat Hij ervan geniet om 

mensen te pijnigen. Dus, is dat waar? Vindt God het leuk om mensen te straffen? Geniet Hij van het 

lijden van degenen die Hem ongehoorzaam zijn? 

 

Laten we eens gaan kijken naar een groep waarover God een hard oordeel heeft uitgesproken: de 

Kanaänieten die in het land woonden dat God aan Israël had beloofd. God oordeelde hun slechtheid door 

de Israëlieten te sturen om hen volledig te vernietigen: 

 

Deuteronomium 20:16-18 

Maar van de steden van deze volken die de HEERE (JHWH), uw God, u als erfelijk bezit geeft, 

mag u helemaal niets wat adem heeft, in leven laten. Voorzeker, u moet hen volledig met de ban 

slaan: de Hethieten, de Amorieten, de Kanaänieten, de Ferezieten, de Hevieten en de Jebusieten, 

zoals de HEERE (JHWH), uw God, u geboden heeft, opdat zij u niet leren handelen 

overeenkomstig alle gruwelijke dingen die zij voor hun goden gedaan hebben, zodat u tegen de 

HEERE (JHWH), uw God, zou zondigen. 

 

Deze Kanaänitische steden en de mensen die erin woonden, moesten dus volledig worden vernietigd. 

Israël hield zich uiteindelijk niet helemaal aan dit bevel (Richteren 1:21, 27-33; 1 Samuël 15), maar 

enkele van deze Kanaänitische steden werden wel volledig vernietigd, zoals we kunnen lezen in 

Deuteronomium 3: 

  



Deuteronomium 3:3-6 

En de HEERE (JHWH), onze God, gaf ook Og, de koning van Basan, en heel zijn volk in onze 

hand, zodat wij hem versloegen, tot er niemand van hem was overgebleven. Wij namen in die 

tijd al zijn steden in: zestig steden, heel het gebied Argob, het koninkrijk van Og in Basan. Er 

was geen stad die wij van hen niet innamen. Al die steden waren versterkt met hoge muren, 

poorten en grendels. Daarnaast namen wij zeer veel steden zonder muur in. Wij sloegen ze met 

de ban, zoals wij gedaan hadden bij Sihon, de koning van Hesbon. Wij sloegen elke stad met de 

ban: mannen, vrouwen en kleine kinderen. 

 

Het is de moeite waard om op te merken dat God deze Kanaänieten niet hardvochtig heeft behandeld 

omdat ze Kanaänieten waren, maar omdat ze zich slecht gedroegen. In Deuteronomium13 instrueerde 

God dat als de Israëlieten zich zouden gedragen zoals deze Kanaänieten, zich ook zouden wijden aan het 

dienen van buitenlandse goden, de Israëlitische steden eveneens vernietigd moesten worden 

(Deuteronomium13:12-16). Dus de straf die God een stad oplegde, waar men afgoden diende, was totale 

vernietiging, en Hij handhaafde dezelfde norm voor alle mensen die in Kanaän verbleven. Voor meer 

informatie over de vernietiging van deze Kanaänitische steden, bekijk dan onze studie: "Geeft God in de 

Bijbel opdracht tot genocide". 

 

Vond God het leuk om deze straf uit te voeren? Sommigen suggereren van wel, omdat God, wanneer Hij 

het aanbidden van afgoden verbiedt, Zichzelf vaak beschrijft als een "na-ijverig God"; Hij wil dat onze 

aandacht en eer op Hem wordt gericht, niet op andere zogenaamde goden (vgl. Exodus 20:5; 34:14; 

Deuteronomium 6:14-15; 32:21). Dus misschien schept Hij er wat voldoening in om wraak te nemen op 

degenen die Hem afwijzen. Er is echter een goede reden om aan te nemen dat God er niet van genoot om 

deze straffen op de Kanaänieten uit te voeren. Weet u, ook al was het oordeel van God over de 

Kanaänitische steden heftig, het werd niet snel uitgevoerd. God heeft lang gewacht om hen te straffen. 

Dit is wat God aan Abraham vertelde over die volken: 

 

Genesis 15:13-16 

Toen zei God tegen Abram: Weet wel dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een 

land dat niet van hen is; zij zullen hen dienen en men zal hen vierhonderd jaar onderdrukken. 

Maar ook zal Ik over het volk dat zij zullen dienen, rechtspreken en daarna zullen zij met veel 

bezittingen wegtrekken. Maar ú zult in vrede tot uw vaderen heengaan; u zult in goede ouderdom 

begraven worden. De vierde generatie zal hier terugkeren, want de maat van de ongerechtigheid 

van de Amorieten is tot nu toe niet vol. 

 

Dus God vertelde Abram dat zijn nakomelingen het beloofde land zouden beërven, maar dat er eerst 

vierhonderd jaar voorbij zouden gaan. Waarom moesten ze wachten? Omdat de Amorieten - het volk 

wiens steden de Israëlieten in Deuteronomium hoofdstuk 3 verwoestten - hun ongerechtigheid niet 

hadden voltooid. God zat er niet op te wachten om de Amorieten te vernietigen; Hij gaf hun vierhonderd 

jaar de tijd om zich van hun ongerechtigheid af te keren voordat Hij het oordeel over hen bracht. Dit is 

helemaal geen snel oordeel; in feite demonstreert dit een ander deel van Gods karakter: God is geduldig 

in Zijn toorn. 

 

Psalm 86:15 

Maar U, Heere, bent een barmhartig en genadig God, geduldig en rijk aan goedertierenheid en 

trouw. 

  



Exodus 34:6 

Toen de HEERE (JHWH) bij hem voorbijkwam, riep Hij: (JHWH, JHWH), God, barmhartig en 

genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw, 

 

Net zoals God geduldig was in Zijn toorn, als het ging om het straffen van de Amorieten, was Hij ook 

geduldig in Zijn toorn toen Hij het oordeel uitsprak over de stad Ninevé: 

 

Jona 3:4 

En Jona begon de stad in te gaan, één dagreis. Hij predikte en zei: Nog veertig dagen en Ninevé 

wordt ondersteboven gekeerd! 

 

God gaf de mensen uit Ninevé veertig dagen om hun levenswijze te veranderen. In tegenstelling tot de 

Amorieten hadden de mensen uit Ninevé berouw en keerden ze zich af van hun slechte daden (Jona 3:5-

9) en daarom vergaf God hen. Hij onderwierp hen niet aan de straf waarmee Hij had gedreigd (Jona 

3:10). Hij gaf ze tijd, zodat ze een kans zouden hebben om het juiste te doen. 

 

Net zoals hij deed voor de Amorieten en de mensen uit Ninevé, toont God ons ook nu dezelfde 

verdraagzaamheid. Zoals Petrus zei: 

 

2 Petrus 3:9 

De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij 

heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. 

 

God heeft dus geen haast om de goddelozen te oordelen. God wil de wereld niet veroordelen, maar 

redden (Johannes 3:16-17), en Hij geeft de mensen alle gelegenheid om zich te bekeren en gered te 

worden. Hij houdt er niet van om mensen te straffen. Hij geeft dit duidelijk aan in het boek Ezechiël: 

 

Ezechiël 18:21-23  

Maar wanneer de goddeloze zich bekeert van al zijn zonden die hij gedaan heeft, al Mijn 

verordeningen in acht neemt en recht en gerechtigheid doet, zal hij zeker in leven blijven, hij zal 

niet sterven. Al zijn overtredingen, die hij begaan heeft, ze zullen hem niet in herinnering 

gebracht worden. Vanwege zijn gerechtigheid, die hij gedaan heeft, zal hij leven. Zou Ik 

werkelijk behagen scheppen in de dood van de goddeloze? spreekt de Heere HEERE (JHWH). Is 

het niet, wanneer hij zich bekeert van zijn wegen, dat hij zal leven? 

 

In feite schept God niet alleen geen behagen in de vernietiging van de goddelozen, maar Hij verheugt 

Zich wanneer de goddelozen zich bekeren omdat ze worden gered: 

 

Lukas 15:8-10 

Of welke vrouw, die tien penningen heeft en één penning verliest, steekt niet een lamp aan en 

veegt het huis en zoekt zorgvuldig, totdat zij die vindt? En als zij hem gevonden heeft, roept zij 

haar vriendinnen en buurvrouwen bijeen en zegt: Wees blij met mij, want ik heb de penning 

gevonden die ik verloren had. Zo zeg Ik u, is er blijdschap vóór de engelen van God over één 

zondaar die zich bekeert. 

 

Dus, vindt God het leuk om mensen te straffen? Nee helemaal niet. Hij wil dat de slechte mensen zich 

bekeren en leven, niet dat ze goddeloos blijven en sterven. Hij wacht lang om de goddelozen te straffen, 

omdat Hij wil dat ze gered worden. 

 



Wat kunnen wij leren van de terughoudendheid van God om de goddelozen te straffen? Wel, één ding 

dat het ons leert, is dat God ons berouw zal accepteren. Het is Gods verlangen dat we gered worden, en 

God heeft ons alle mogelijkheden gegeven om ons tot Hem te wenden. Hij nodigt ons uit om ons af te 

keren van onze slechte wegen en te leven. We moeten niet bang zijn om ons leven aan God te 

onderwerpen, want Hij is niet hardvochtig of onredelijk (Mattheüs 11:28-29), maar Hij is barmhartig. 

Zoals David zei: 

 

2 Samuël 24:14 

Toen zei David tegen Gad: Het benauwt mij zeer. Laten wij toch in de hand van de HEERE 

(JHWH) vallen, want Zijn barmhartigheid is groot. Laat mij echter niet in de hand van mensen 

vallen. 

 

Nog iets dat Gods verdraagzaamheid ons leert, is dat het ons toont hoe wij moeten handelen. Jakobus 

leert dat ook wij niet snel toornig moeten worden: 

 

Jakobus 1:19-20 

Zo dan, mijn geliefde broeders, ieder mens moet haastig zijn om te horen, maar traag om te 

spreken en traag tot toorn. De toorn van een man brengt immers geen gerechtigheid voor God 

teweeg. 

 

Omdat God ons genadig is geweest, moeten wij ook genadig zijn tegenover anderen (Mattheüs 6:12; 

18:21-35). Dit betekent niet dat we ons door anderen moeten laten mishandelen, maar we moeten niet 

haastig zijn om wraak te nemen. We moeten anderen genade schenken en mensen de kans geven om 

dingen recht te zetten. 

 

Dus God schept geen behagen in onze straf. God is traag tot toorn, en Hij wil dat iedereen wordt gered 

en in leven blijft. Hij is blij als mensen naar Hem terugkeren. Ook wij moeten geen behagen scheppen in 

het lijden van de goddelozen, maar in plaats daarvan anderen proberen aan te sporen tot bekering en 

vergeving. 

 

 

We hopen dat je van dit onderwijs hebt genoten. En vergeet niet om alles te onderzoeken. 

 

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God. 

 

Voor meer informatie of andere studies, verwijzen wij je naar onze website: www.testeverything.net 
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