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                                                             Deze boze eeuw 

                                                            Door: Pastor Kevin Sadler  

Opmerking: de te noemen teksten komen uit de Statenvertaling van de Bijbel 

Is de huidige “bedeling der genade Gods” Ef. 3:2, die Paulus “deze tegenwoordige boze wereld, (eeuw)” 

noemt in Gal. 1:4, erger dan de tijd van Nimrod of wat we lezen  in Romeinen 1:18-32? 

 

“Rom. 1:18-32: 18 Want de toorn Gods wordt geopenbaard van den hemel over alle goddeloosheid, en 

ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. 

19 Overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is; want God heeft het hun geopenbaard. 

20 Want Zijn onzienlijke dingen worden, van de schepping der wereld aan, uit de schepselen verstaan 

en doorzien, beide Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn. 

21 Omdat zij, God kennende, Hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt; maar zijn verijdeld 

geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden; 

22 Zich uitgevende voor wijzen, zijn zij dwaas geworden; 

23 En hebben de heerlijkheid des onverderfelijken Gods veranderd in de gelijkenis eens beelds van een 

verderfelijk mens, en van gevogelte, en van viervoetige en kruipende gedierten. 

24 Daarom heeft God hen ook overgegeven in de begeerlijkheden hunner harten tot onreinigheid, om 

hun lichamen onder elkander te onteren; 

25 Als die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen, en het schepsel geeerd en gediend hebben 

boven den Schepper, Die te prijzen is in der eeuwigheid, amen. 

26 Daarom heeft God hen overgegeven tot oneerlijke bewegingen; want ook hun vrouwen hebben het 

natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen nature; 

27 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. 

28 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; 

29 Vervuld zijnde met alle ongerechtigheid, hoererij, boosheid, gierigheid, kwaadheid, vol van 

nijdigheid, moord, twist, bedrog, kwaadaardigheid; 

30 Oorblazers, achterklappers, haters Gods, smaders, hovaardigen, laatdunkenden, vinders van kwade 

dingen, den ouderen ongehoorzaam; 

31 Onverstandigen, verbondbrekers, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijken, onbarmhartigen; 

32 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. 
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Deze eeuw is slecht. Elke bedeling in de geschiedenis van de mens is slecht geweest. Elke bedeling 

heeft aangetoond dat het hart van de mensheid arglistig is……….: 

“Jer. 17:9: Arglistig (= bedrieglijk) is het hart, meer dan enig ding, ja, dodelijk is het, wie zal het kennen? 

…………….en dat mensen zondaars zijn die de Heer nodig hebben. Ik denk niet dat onze tijd erger is dan 

de tijd van Nimrod of wat we zien in Romeinen 1:18-32, maar eerder vergelijkbaar is. Romeinen 1:18-

32 klinkt als een commentaar op onze tijd! De mensheid verandert niet. De mensheid is slecht geweest, 

is slecht en zal slecht zijn. 

 

Het nieuws over de slechtheid van de mensheid zou de gelovige niet ernstig moeten verschrikken. 

Integendeel, het zou ons onmiddellijk moeten herinneren aan de behoefte van mensen aan Christus 

en Zijn redding, en aan onze behoefte om: 

“Ef. 5:16: Den tijd uitkopende, dewijl de dagen boos zijn. 

 

Geloof in Christus brengt nieuw leven en kan verandering brengen in het leven van mensen, zodat ze 

kunnen leven: 

“Ef. 5:9: ………………………is in alle goedigheid, en rechtvaardigheid, en waarheid), 

 

Paulus noemt het "deze tegenwoordige boze wereld" om ons de glorie van onze verlossing ervan, door 

het kruis van Christus, in te prenten. Galaten 1:4 laat ons zien:  

“Die Zichzelven gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige 

boze wereld,……………………”. 

 

Kennis van deze hoop zal ons ertoe brengen te reageren met dankzegging en lof voor onze Heiland: 

“Denwelken zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid” (Gal. 1:5), en:  

“opdat degenen, die leven, niet meer zichzelven zouden leven, maar Dien, Die voor hen gestorven en 

opgewekt is” (2 Kor. 5:15). 

 

“ 2 Kor. 5:20-21: 20 Zo zijn wij (Christenen ) dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; 

wij bidden van Christus wege: laat u met God verzoenen. 

21 Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden 

worden rechtvaardigheid Gods in Hem. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Van de vertaler: Wat is een gezant? 

“Iemand die door een overheidsinstantie ergens heen wordt gestuurd met een bepaalde taak”. 
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Wij zijn gezanten van Christus, Hij is het Hoofd van de gemeente. (Ef. 1:22-23). 

Ter overdenking: Als wij gezanten van Christus zijn, inwoners zijn van een Hemels koninkrijk (2 Tim. 

4:18), kunnen we dan wel plaats nemen in een aardse regering?  

                                                                    Einde citaat 


