
Apologetiek; zonden bij profeten in de Bijbel. 

 
1. 

In de Bijbel lezen we over verschillende mensen die God gebruikt voor een bepaalde taak. 

Wanneer de zondvloed komt blijft alleen Noach met zijn gezin over om de aarde opnieuw te 

bevolken. God kiest Jakob uit als aartsvader van Israël om daardoor redding te brengen aan 

de hele wereld. Wanneer Israël een koning nodig heeft kiest God uiteindelijk David uit als 

koning.1 Dit zijn maar een paar voorbeelden van de vele mensen die God uitkoos voor een 

specifieke taak. Maar waren dit nou echt zulke goede mensen? 

Noach werd dronken en toen hij naakt in zijn tent lag moesten zijn zonen achteruit naar 

binnenlopen om hem te bedekken.2                                                                                             

Jakob bedroog zijn eigen blinde vader door te doen alsof hij zijn oudere broer was, waardoor 

hij de zegen ontving die bedoeld was voor zijn oudere broer Ezau.3                                                                                                         

Koning David die zelfs een man naar Gods hart genoemd wordt heeft ook erge dingen 

gedaan. Op een avond liep hij op het dak van zijn paleis en zag hij Bathseba die zichzelf aan 

het wassen was. David had als koning zoveel maar toch besloot hij ervoor om Bathseba 

naar het paleis te brengen en met haar te slapen, wetende dat ze getrouwd was. Dit had tot 

gevolg dat Bathseba zwanger raakte van David. David besloot daarom om haar man Uria 

vooraan in de strijd te plaatsen zodat hij stierf.4                                                                                

We kunnen dus zien dat zelfs de mensen die door God werden uitgekozen zondigden. Maar 

waarom staan deze verhalen in de Bijbel?  

1. Allereerst laten deze verhalen zien dat de Bijbel betrouwbaar is. De Bijbel bestaat 

niet alleen uit heldenverhalen, er wordt ook geschiedenis beschreven hoe lelijk die 

soms kan zijn.  

2. Verder leert de Bijbel ons een les. Alle mensen zijn zondaren. Onschendbaarheid 

van mensen bestaat niet in het christendom. De profeten in het OT en de apostelen 

in het NT waren allemaal mensen die met hun daden God tekort deden. Een ieder 

van hen had net als ons Gods vergeving nodig. In heel de geschiedenis van ons 

bestaan is er maar één mens geweest die nooit heeft gezondigd en Zijn Naam is 

Jezus Christus. Hij is het enige perfecte voorbeeld voor de mens.5  

3. We hebben dus vastgesteld dat deze mensen slechte dingen hebben gedaan. Toch 

worden ze heiligen genoemd, mensen die bij God hoorden. Maar hoe kan dat? Hoe 

is het eerlijk van God om zulke mensen aan te nemen terwijl ze dat overduidelijk niet 

verdienden? Omdat ze vertrouwden op de beloftes die God hun had gegeven.6 

Daardoor leren wij nog een les. Het is niet door onze daden dat wij in een juiste 

positie met God kunnen komen, onze daden veroordelen ons alleen maar.7 Maar als 

wij geloven in de belofte die God aan ons heeft gegeven worden wij kinderen van 

God.8 

 

 
1 Genesis 6:7-8, Genesis 25:23, Genesis 35:9-12, 1 Samuël 16:11-13 
2 Genesis 9:20-29 
3 Genesis 27 
4 2 Samuël 11 
5 Genesis 6:5, Psalm 14:1-4, Prediker 7:20, Romeinen 3:23, Johannes 8:29, 1 Petrus 2:22, 1 Johannes 3:5 
6 Hebreeën 11 
7 Romeinen 3:20 
8 Johannes 1:12, Romeinen 8:1 



 

 

 

 


