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Kan een overspeler naar de hemel gaan? 

Justin Johnson 

Ik krijg vaak vragen van lezers van de website (www.graceambassadors.com). Hieronder staat een vaak 

gestelde vraag waarvan ik (Justin Johnson) dacht dat anderen er ook baat bij zouden hebben. 

Vraag: “Kan een gered persoon nog steeds naar de hemel gaan nadat hij overspel heeft gepleegd, 

terwijl hij weet dat het verkeerd is, ook al kon hij het zogenaamd niet helpen? Paulus zei dat 

overspelers, hoereerders, dronkaards en homoseksuelen het Koninkrijk van God niet kunnen 

binnengaan”. 

“1 Kor. 6:10: Dwaalt niet; noch hoereerders, noch afgodendienaars, noch overspelers, noch 

ontuchtigen, noch die bij mannen liggen, noch dieven, noch gierigaards, noch dronkaards, geen 

lasteraars, geen rovers zullen het Koninkrijk Gods beërven. 

 

Bedankt voor uw vraag.  

Allereerst is overspel verkeerd en is het nooit iets dat God voorstaat. In feite veroordeelt God het zelfs 

onder de bedeling van genade, zoals u aangaf. Het excuus van "kon het niet helpen" is geen geldig 

excuus. 

“Ef. 5:5-6: 5 Want dit weet gij, dat geen hoereerder, of onreine, of gierigaard, die een afgodendienaar 

is, erfenis heeft in het Koninkrijk van Christus en van God. 6 Dat u niemand verleide met ijdele woorden; 

want om deze dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. 

Het is waar dat overspelers, hoereerders, dronkaards en afgodendienaars het koninkrijk van God niet 

zullen beërven. De reden dat ze dat niet zullen doen is omdat er geen betaling voor hun zonden is. Hun 

zonden zijn zo slecht in de, rechterlijke en rechtvaardige, ogen van God dat hij niets anders kan doen 

dan ze uit het koninkrijk te werpen. 

Maar zonder de verborgenheid van Christus zouden we allemaal in veel van die beschrijvingen 

passen en zouden we niet in aanmerking komen om het koninkrijk van God binnen te gaan.  

Jezus vulde de beschrijving van overspel aan met wellustige gedachten, zie Matth. 5:28: 

“Maar Ik zeg u, dat zo wie een vrouw aan ziet, om dezelve te begeren, die heeft alrede overspel in zijn 

hart met haar gedaan. 

Maar Titus 3:4 beschrijft dat de goedheid en liefde van God de goddeloze mens redding bracht door 

middel van de betaling met het bloed van Jezus Christus voor de zonden. 

“Titus 3:4-5: 4 Maar wanneer de goedertierenheid van God, onzen Zaligmaker, en Zijn liefde tot de 

mensen verschenen is, 5 Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij 

gedaan hadden, maar naar Zijn barmhartigheid,……………………..”. 

De reden dat die overspelers het koninkrijk niet zullen beërven is omdat hun zonden weerzinwekkend 

zijn voor een heilige rechter. De reden dat u het koninkrijk (*) zult beërven als u eenmaal gelooft, is 

omdat Christus voor uw zonden heeft betaald. 

(*) Het koninkrijk spreekt hier niet over het Davidische aardse koninkrijk dat aan Israël is beloofd, 

maar het koninkrijk van Christus zoals Paulus beschrijft in Kol 1:13: 
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“Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon 

Zijner liefde; 

In elke passage die Paulus maakt met deze lijsten en over het niet ingaan in het koninkrijk (Ef 5, 1 Kor. 

6 en Gal. 5), doet hij dit om de toehoorders te overtuigen van de onjuistheid van die daden, maar hij 

stelt geenszins een vereiste voor het doen van werken op aanvulling van de betaling, met het bloed, 

van de Heer. 

Aan de vleselijke, ontuchtige Korinthiërs schrijft hij zelfs: 

“1Kor. 6:11: En dit waart gij sommigen; maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt 

gerechtvaardigd, in den Naam van den Heere Jezus, en door den Geest onzes Gods; 

Geheiligd?! Ze deden weerzinwekkende dingen, zelfs in de ogen van de  heidenen. De ontuchtige 

Korinthiërs werden geheiligd? Ja, vanwege de Heer Jezus Christus en zijn betaling, met zijn bloed, voor 

hun zonden. Paulus gaat dan in wezen verder met te zeggen: "Stop met het doen van die dingen die 

een heilige van God niet passen." 

Het bloed van Jezus en zijn opstanding redden ons van het oordeel over onze zonde, maar het 

verandert de aard van de zonde niet: het is altijd verkeerd. De juiste reactie op genade is om ermee 

op te houden en in nieuwheid des levens te wandelen, zie Rom. 6:1-11: 

“1 Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worde? 

2 Dat zij verre. Wij, die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelve leven? 

3 Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn? 

4 Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden 

opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. 5  

5 Want indien wij met Hem een plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen wij het 

ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding; 

6 Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te niet gedaan 

worde, opdat wij niet meer de zonde dienen. 

7 Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. 

8 Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven; 

9 Wetende, dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft; de dood heerst niet meer over 

Hem. 

10 Want dat Hij gestorven is, dat is Hij der zonde eenmaal gestorven; en dat Hij leeft, dat leeft Hij Gode. 

11 Alzo ook gijlieden, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in 

Christus Jezus, onzen Heere. 

Uiteindelijk zegt Paulus tegen de Korinthiërs dat ze geen omgang moeten hebben met de hoereerders 

onder hen. Hopelijk zou deze scheiding hen bewust maken om te stoppen met hun pijnlijke gedrag om 

een slechte invloed op de zwakkere broeders te voorkomen, zie 1 Kor 5:11: 

“Maar nu heb ik u geschreven, dat gij u niet zult vermengen, namelijk indien iemand, een broeder 

genaamd zijnde, een hoereerder is, of een gierigaard, of een afgodendienaar, of een lasteraar, of een 

dronkaard, of een rover; dat gij met zodanig een ook niet zult eten. 
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De waarheid van het kruis is echter beschikbaar gesteld voor de hele zondige mensheid en is zelfs 

toegankelijk voor overspelers als ze erop vertrouwen dat Christus alles heeft gedaan wat nodig was 

voor hun redding. 


