
Bijbelse richtingwijzers 
 
Een christen is iemand die gelooft en uitspreekt (belijdt) dat de Heere Jezus zijn Heiland (Christus) en Heer is 
(Handelingen 2 vers 36). Jezus is Heiland omdat hij ons wil redden uit ons zondige leven. Wie in Hem gelooft en 
zich tot Hem bekeert, ontvangt vergeving van zonden. Jezus is Heer, omdat Hij het voor het zeggen wil hebben 
in ons leven. Wie gered is door Hem, wil ook leven naar Zijn wil. 
 
De Bijbel als kompas van een christen 
Ook als het gaat om ons christen-zijn en de wereldwijde HIV- en aidsepidemie moeten we nadenken over wat 
God ons hierover te zeggen heeft. God spreekt met ons door Zijn Woord, de Bijbel. De Bijbel is het kompas in 
het leven van een christen. Wat zegt de Bijbel ons over hiv&aids? 
 
Richtingwijzers 
Je zult tevergeefs zoeken naar de woorden hiv&aids in de Bijbel. De ziekte kwam in de tijd dat de Bijbel 
geschreven werd niet voor. Als het gaat over hiv&aids geeft de Bijbel ons dus geen duidelijke informatie. Toch 
wijst de Bijbel ons wel de weg. Er staan allerlei richtingwijzers in. Deze richtingwijzers helpen je bij het vormen 
van je mening en gedrag. 
Richtingwijzer 1: Zonde en straf  
Richtingwijzer 2: Barmhartigheid en ontferming  
Richtingwijzer 3: Oordeelt niet  
Richtingwijzer 4: Seksualiteit  
 
Richtingwijzer 1: Zonde en straf 
Is aids een straf van God op de zonde? Nee, dat kan je zo niet zeggen.  
 
Allereerst leert de Bijbel ons dat we heel voorzichtig moeten zijn in het leggen van een direct verband tussen 
een bepaalde zonde (al dan niet op seksueel gebied) en een daaraan verbonden straf. Lees hierover Jezus’ 
woorden in Lukas 13, vers 1- 5 maar eens.  
 
Er zijn veel slachtoffers van hiv&aids die niet besmet zijn vanwege schadelijk gedrag. Denk maar aan mensen 
die aids hebben gekregen via een bloedtransfusie, via een ongeluk, via verkrachting, via gedwongen seks, etc. 
Je kan zelfs zeggen dat veel schadelijk gedrag op seksueel gebied in ontwikkelingslanden een gevolg is van 
armoede. Iemand die zich als prostituee aanbiedt om eten te kopen voor haar kinderen, is het slachtoffer van 
armoede. Armoede leidt zo tot verkeerd gedrag. Armoede ontmenselijkt.  
 
Hierbij moet je wel in de gaten houden dat ziekte en dood (en dus ook hiv&aids) wel het gevolg zijn van de 
zonde. Doordat we God de rug hebben toegekeerd, zijn ziekte en dood in de wereld gekomen.  
 
Ook moeten we goed beseffen dat mensen verantwoordelijk voor hun gedrag. In Galaten 6 vers 7 lezen we: 
“Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.” Wie risicovolle dingen doet, moet niet verbaasd zijn als er schade 
aangericht wordt. 
 
Richtingwijzer 2: Barmhartigheid en ontferming 
Een bekende uitspraak is: ‘Jezus veroordeelt de zonde, maar heeft de zondaar lief’. Denk maar aan de vrouw 
die bij Jezus werd gebracht, nadat ze betrapt was op overspel. Jezus schenkt haar vergeving, maar roept haar 
wel op niet meer te zondigen (Johannes 8). Tijdens Zijn rondwandeling op aarde was Jezus bewogen met het 
leven van de (lijdende) mensen. Hij predikte het Evangelie van Gods Koninkrijk en genas alle ziekte en kwaal 
onder de mensen (Mattheüs 4:23). 
 
De hele Bijbel staat vol met oproepen om voor arme en onderdrukte mensen op te komen. Om te zorgen voor 
gevangenen en daklozen. Om recht te doen. Om gul te geven en te delen. Om voor de weduwe en de wees te 
zorgen. Om geen oneerlijke handel te doen, enzovoort. 
 
Veel slachtoffers van aids zijn aan het begin van de 21e eeuw onze ‘minste broeders’. Jezus spreekt een hard 
oordeel uit over degenen die hen die honger hadden niet gevoed hebben; die hen die dorst hadden, geen 
drinken hebben gegeven; die hen die vreemdeling waren, geen onderdak hebben verleend; die hen die naakt 
waren, niet hebben gekleed; die hen die ziek waren en in de gevangenis, niet hebben bezocht. 



 
In 1 Johannes 3 vers 17 lezen we: “Wie nu in de wereld een bestaan heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden, 
maar zijn binnenste voor hem toesluit, hoe blijft de liefde Gods in hem?” 
 
Richtingwijzer 3: Oordeel niet 
Eigen schuld. We zeggen het zo gemakkelijk. Zeker als we ons beter voelen dan de ander. Beter, omdat we iets 
niet hebben gedaan wat de ander wel heeft gedaan en voor hem slecht heeft uitgepakt. In de geschiedenis met 
de overspelige vrouw (Johannes 8) zegt Jezus tegen de mannen die de vrouw naar Hem hebben gebracht: “Wie 
van u zonder zonde is, werpe de eerste steen.” Een voor een druipen ze af, omdat ze in hun geweten overtuigd 
waren dat ze zelf ook niet zondeloos waren.  
 
In Mattheüs 7 vers 1 en 2 lezen we “Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt, want met welk oordeel gij 
oordeelt, zult gij geoordeeld worden; en met welke maat gij meet, zal u weder gemeten worden.” 
 
Niet oordelen betekent niet dat we over verkeerde zaken niets mogen zeggen. Als er dingen gebeuren die 
tegen de wil van God ingaan, moeten we daar op reageren. Onze reactie moet dan wel voortkomen uit liefde 
voor God en de naaste. Wie zelf weet van de vergeving van zonde en de liefde van God, zal anderen nooit 
liefdeloos oordelen, maar zal naast de ander gaan staan. “Oordeel mij niet”, zei een aidspatiënt, “Ik leef al 
onder mijn eigen oordeel. Ik heb er behoefte aan dat u naast mij komt staan.”  
 
Richtingwijzer 4: Seksualiteit 
God heeft de man en de vrouw geschapen naar Zijn beeld. Ze zijn er voor elkaar en vullen elkaar aan. In 
Genesis 2 vers 18 lezen we: “ Het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken, die als tegen 
hem over zij”. Bij dit aan elkaar verbonden zijn wordt de voortplanting en de opvoeding van kinderen gevoegd. 
In Genesis 2:24 lezen we “Daarom zal de man zijn vader en moeder verlaten, en zijn vrouw aankleven; en zij 
zullen tot één vlees zijn.” 
 
Dit samenzijn (huwelijk) van man en vrouw heeft vier kenmerken: 
1.Het is een exclusieve relatie (één man en één vrouw) 
2.Het is een relatie die openbaar is (zijn vader en moeder verlaten) 
3.Het is een blijvende relatie (zijn vrouw aankleven) 
4.Het is relatie waar binnen het seksuele contact plaatsheeft (één vlees zijn) 
 
hiv&aids hebben veel (maar niet uitsluitend) te maken met seksualiteit. Een plaatsbepaling over hiv&aids moet 
daarom vergezeld gaan van een Bijbelse visie op huwelijk en seksualiteit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


