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Nee, God houdt Zijn Woord gelukkig in stand en 
zoekt naar arbeiders op Zijn akker. Hij vraagt ons 
van Hem te getuigen en het zoutende zout te 
zijn. Deut 20:3,4: “Laat u niet ontmoedigen, wees 
niet bang, sla niet uit angst op de vlucht en heb 
geen schrik voor hen. Want de HEER uw God trekt 
met u mee, om voor u tegen uw vijanden te strijden 
en u te redden.” Daarom heeft ook Bijbel & Onder-
wijs de dankbare taak om dienstbaar te zijn, nee 
niet uit eigen kracht, maar in geloof en leiding 
door Zijn Heilige Geest. De Here roept ons allen 
op om voor Hem te werken. Dit kunnen we alleen 
maar doen door Hem die ons daartoe de kracht 
geeft. Zo’n Bijbels uitgangspunt wordt gedeeld. 

Vooraf...
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Voor het christelijk natuurgeneeskundig gezond-
heidscentrum De Heelhoeve in Almelo had ik  
onlangs een lezing over de gevaren van occulte 
geneeswijzen. Het was een volle zaal met per-
sonen die goed reageerden op waarschuwingen 
vanuit Gods Woord. Het bleek tijdens de bespre-
king duidelijk dat de boze steeds meer zijn krach-
ten bundelt om het Bijbels denken negatief te 
beïnvloeden. Te midden van deze wereld gelden 
sowieso twee belangrijke teksten:

“Gij dan zult Mijn getuige zijn” (Hand 1:7 en 8) en
“U bent het zout der aarde. (Matth 5:13)

Hoe kunnen wij gestalte geven aan deze op-
dracht anno 2014? Wordt het ons toegestaan 
om getuige van onze Heer Jezus Christus te zijn? 
De aanval geldt bijvoorbeeld ook voor de iden-
titeit van christelijke scholen en deze strijd is de 
laatste decennia erger geworden. Je staat ver-
baasd hoe soms op de Bijbel wordt gereageerd.  
Bovendien worden wij - als Bijbelvaste christenen 
- ook steeds vaker binnen de  ‘ooit veilige muren’  
zwaar onder vuur genomen. Steeds vaker zien 
wij grote namen bij theologische universiteiten 
afstand nemen van Gods Woord en moet het 
Woord plaatsmaken voor twijfel of botweg onge-
loof. Hoeveel mensen worden hierdoor niet beïn-
vloed en verliest het zoutende zout haar kracht?
Laten we de moed erin houden en ons laten lei-
den door Gods Woord, zodat Gods Heilige Geest 
Zijn bijzondere werk kan doen. En ja, het is helaas 
waar dat steeds meer de van oudsher Bijbelvas-
te christenen zoeken naar consensus met zgn.  
wetenschappelijk stromingen als het intelligent 
design of de theïstische evolutie. 
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God houdt Zijn Woord 
gelukkig in stand en zoekt naar 

arbeiders op Zijn akker. 
“

”

Mede namens het bestuur
wil ik u allen hartelijk groeten,                                       

Erick Ligtenberg  

Regelmatig merken we als bestuur hoe de 
strijd wordt aangegaan over een sociale vaar-
digheidstraining, een on-Bijbelse methode, 
een niet verantwoorde viering, een hype om 
slechts enkele te noemen.  
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Rianne Coster heeft voor haar eindscriptie van 
de pabo het doorgeven van kennis onderzocht 
d.m.v. vertellen bij het godsdienstonderwijs. 
In haar uitgebreide onderzoek worden diverse  
zijden belicht. In dit artikel gaat het over het 
vertellen van verhalen en van spiegelver-
halen. De bronvermelding is achterwege ge-
laten. Ouders die aan hun kinderen verhalen 
vertellen, zullen veel herkennen. 

Waar gaat het om?
In het christelijk onderwijs is godsdienst een 
wezenlijk onderdeel van het dagprogramma. 
Leerkrachten die actief christen zijn, vinden het 
waardevol dat zij de kinderen veel mogen leren 
uit de Bijbel en over God. Het is een uitdaging 
om kinderen bijna elke dag een verhaal te vertel-
len. Ik heb gemerkt dat het soms een hele kluif 
is om verhalen aansprekend te (blijven) maken 
voor de kinderen. Kinderen die een christelijke 
opvoeding krijgen, horen de verhalen immers zo 
vaak, dat ze op een gegeven moment met een 
zucht van ‘Oh, dat verhaal ken ik al…’ achterover 
gaan zitten. Kinderen die niet christelijk opge-
voed worden, maar wel op een school zitten waar  
Bijbelverhalen verteld worden, kunnen de nei-
ging hebben om af te haken, omdat ze ‘er toch 
niet in geloven…’. Bij mijn ervaringen tijdens 
stages en op kinderclubs kwam ik de meest  
bijzondere ‘hulpmiddelen’ tegen om het Bijbel-
verhaal voor kinderen duidelijk te maken. Een 
aantal hulpmiddelen spraken mij aan en hielpen 
mij, maar bij een aantal vroeg ik mij echt af wat ik 
er mee moest. Belangrijker nog is de vraag of de 
kinderen er wat aan hebben! 

Vertellen, maar hoe?
Het gaat erom welke middelen een leerkracht 
moet gebruiken bij het vertellen van Bijbelverha-
len om de doelen van het godsdienstonderwijs 
te halen. Het is belangrijk dat kinderen veel ken-
nis ontvangen en op alle gebieden betrokken 
zijn bij het onderwijs, ook bij het onderwijs uit de 
Bijbel. Dit betekent dat zij de boodschap kunnen 
begrijpen en kunnen toepassen in hun leven. 
Daarom moeten zij de boodschap op hun eigen 
niveau leren verstaan. 

Vertellen met een doel
Vertellen van verhalen 
en spiegelverhalen

Ieder verteld verhaal is een stukje maatwerk: 
het past bij het publiek waar het voor verteld 
wordt. Als een verteller authentiek een verhaal 
vertelt, is er sprake van echt contact. Dat lukt 
alleen als hij achter het verhaal staat. Een ver-
haal is een unieke gebeurtenis die een band 
schept. Er wordt wel eens gevraagd of mensen 
terug willen denken aan hun leukste meester 
of juf. Als er dan wordt gevraagd waarom die 
het leukst was, kan het heel goed zijn dat de re-
den die gegeven wordt, is, dat de meester/juf 
zo mooi kon vertellen. Een geschreven verhaal 
is meer statisch, een verteld verhaal heeft een 
meer dynamisch karakter. Een verhaal roept 
een nieuw verhaal op.

Bij een verhaal heeft de verteller persoonlijk 
contact met de hoorder. Hij kan het verhaal dan 
beter afstemmen op degenen die ernaar luiste-
ren: hij kiest de woorden die afgestemd zijn op 
de kinderen die voor hem zitten, selecteert de 
inhoud en bepaalt de lengte zo dat die past bij 
het publiek, of dat nou een hele klas is, of maar 
enkele kinderen zijn.
Tijdens het vertellen is er oogcontact en zien en 
horen kinderen hoe de verteller op zijn eigen 
unieke manier het verhaal vormgeeft. De vertel-
ler ziet aan de wijze waarop kinderen reageren of 
en hoe het verhaal overkomt

Voorwaarden bij vertellen
Niet elke willekeurige vertelling slaat direct bij 
het publiek aan. Als een vertelling aan een aan-
tal voorwaarden voldoet, is de kans van ‘aanslaan’ 
groter. Een bron wijst op de volgende voorwaar-
den:
•	 De vertelling blijft binnen de grens van wat 

de hoorders voor mogelijk (willen) houden.
•	 De wendingen in de vertelling moeten door 

de hoorders geaccepteerd kunnen worden.
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Kort samengevat geven spiegelverhalen dus 
een Bijbelse boodschap door, door een Bijbel-
verhaal of een Bijbels thema in de belevings-
wereld van de kinderen te brengen. De kinde-
ren kunnen zich spiegelen aan het verhaal. Het 
verhaal komt dichtbij, zodat zij ontdekken dat 
het met hen te maken heeft. 

•	 Er moet aangegeven worden hoe de  
gebeurtenissen verbonden zijn.

•	 Er moet een verwachting zijn dat er verteld 
zal worden.

•	 Er moet zekerheid zijn dat de verteller je niet 
bedriegt.

•	 Omdat het eind het ons leren zal, zijn we  
bereid ons oordeel op te schorten. 

Voor de duidelijkheid kun je spiegelverhalen 
gebruiken.

Definitie van spiegelverhalen
Een bron omschrijft spiegelverhalen als verhalen 
die levenssituaties concreet voorstellen: genie-
ten van de vakantie, een ruzie tussen kinderen, 
de moeilijke keuze bij een scheiding van ouders. 
De verhalen zijn spiegels voor eigen ervaringen, 
die keuzes verhelderen en helpen om orde te 
brengen in verwarrende situaties. Je kunt Bijbel-
se begrippen mee laten klinken, zodat de kinde-
ren zichzelf, hun eigen situatie en/of de wereld 
waarin zij leven, herkennen. 

Nut van spiegelverhalen
Een bron geeft aan dat spiegelverhalen een grote 
rol spelen bij het ontwikkelen van levenbeschou-
welijke/godsdienstige vaardigheden. De vaar-
digheid redeneren wordt ontwikkeld, want de 
verhalen helpen om de eigen situatie op afstand 
te zien en daardoor tot een helderder inzicht 
en oordeel te komen. Ook voor de vaardigheid  
traditie hanteren zijn zij zeer belangrijk: zij bieden 
opstapjes om oude verhalen met de eigen situ-
atie in verband te brengen. 

Spiegelverhalen zijn verhalen 
die over Bijbelse thema’s, 

begrippen, woorden 
of teksten gaan. 

Ze leggen een link 
tussen deze items 

en de belevingswereld 
c.q. leefwereld van mensen 
van nu, teneinde deze items 

te verduidelijken.

“

”

Inzetten van spiegelverhalen 
in godsdienstonderwijs
Spiegelverhalen kunnen op verschillende manie-
ren worden ingezet. Bij Van Dorssen (2003) lees 
ik dat het verhaal nooit in plaats van het Bijbel-
verhaal komt, maar alleen een hedendaagse in-
terpretatie en verbeelding van het verhaal weer-
geeft. 

Of spiegelverhalen voor of na het Bijbelverhaal 
verteld moeten worden, wordt opengelaten. 
Daarvoor is het belangrijk dat er naar gekeken 
wordt hoe de doelen van de les het beste be-
haald kunnen worden. De verhalen hebben 
meestal een open eind, dus is er ruimte voor een 
gesprek na het verhaal. De spiegelverhalen kun-
nen ook verwerkt worden door het afmaken van 
het verhaal, door drama of door het maken van 
een lied of tekening. 

Bereiken van de doelen door 
het gebruik van spiegelverhalen
Waarom zouden er spiegelverhalen nodig (kun-
nen) zijn om de doelen van het godsdienstonder-
wijs te behalen? Dichtbij is een woord dat goed 
omschrijft wat de definitie van spiegelverhalen 
verwoord. Het doel van godsdienstonderwijs is 
dat kinderen niet alleen leren over de Bijbel, maar 
zich de verhalen eigen maken, zich ermee verbon-
den voelen en er naar handelen. Dat betekent dat 
de verhalen dichtbij komen. De kinderen begrij-
pen de boodschap en kunnen die toepassen in 
hun dagelijks leven. . 
Met spiegelverhalen wordt geprobeerd om de 
Bijbelse boodschap dichtbij te brengen, door er-
over te vertellen, concrete, visualiseerbare situa-
ties voor te stellen en daar een boodschap in te 
leggen die identiek is aan de Bijbelse boodschap. 
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Bereiken van de kinderen door 
het gebruik van spiegelverhalen
Kinderen bereiken is dus uiteindelijk het doel van 
spiegelverhalen. Dit kan door te analyseren of 
het verhaal bij de groep past. Een spiegelverhaal 
kan wellicht helpen bij het tot stand brengen van 
de koppeling tussen het Bijbelverhaal en de wer-
kelijkheid, doordat het een voor het kind bete-
kenisvolle situatie schetst die het kind al dichtbij 
het verhaal kan brengen. Het zou jonge kinderen 
wellicht ook kunnen helpen bij het leggen van de 
relatie met hun eigen leven en de kinderen in de 
bovenbouw een opstapje kunnen geven bij het 
leren begrijpen van de symboliek. 

Koppeling spiegelverhalen 
en godsdienstonderwijs
De leerkracht speelt een belangrijke rol in het 
aanbieden van spiegelverhalen bij Bijbelvertel-
lingen. De leerkracht kiest het verhaal, bepaalt 
de doelen, past de les en eventuele verwerking 
aan bij het verhaal en de kinderen. Hij moet kij-
ken naar de ontwikkeling van de kinderen, naar 
de belevingswereld van die specifieke groep en 
bij dat alles recht doen aan het Bijbelverhaal. 
Een goed verhaal opent deuren. Met een verhaal 
dat de kinderen boeit en de Bijbelse boodschap 
duidelijk uitlegt, is de link gemakkelijk te leggen 
tussen het Bijbelverhaal en het spiegelverhaal. 
Maar een slecht verhaal trekt een rookgordijn op. 
Dan kan de leerkracht een hele goede verwer-
king hebben met uitzonderlijk goede gespreks-
vragen om de koppeling te leggen, maar dan zal 
de boodschap niet duidelijk overkomen. Dat is 
de grote uitdaging, die de leerkracht steeds voor 
zijn eigen klas aan moet gaan. 

Rianne Coster

Spiegelverhalen kunnen breed gezien worden. 
De belangrijkste redenen om spiegelverhalen 
te gebruiken zijn om de Bijbelse boodschap in 
de belevingswereld van de kinderen te bren-
gen en zo te verduidelijken. Door verhalen te 
vertellen waar kinderen zich in kunnen inleven 
en aan kunnen spiegelen kan de boodschap 
beter werkelijkheid voor hen worden. Uitein-
delijk bepaalt het spiegelverhaal voor een 
groot deel of de les staat of valt. Of de bood-
schap duidelijk wordt en dichtbij komt of niet. 

Echt of niet echt
Ufo’s: een levensgevaarlijke realiteit

Op verjaardagspartijtjes komt het onder-
werp wel eens ter sprake: ufo’s of vliegende 
schotels. Ze hebben een hoog giechelgehalte. 
Sommigen geloven er in, anderen niet. Vaak is 
het een welles-nietes discussie. De media be-
steden er weinig of geen aandacht aan. Voor 
heel veel mensen geldt, wat niet in de krant 
staat, is niet gebeurd, bestaat niet en is dus 
niet waar. Ufo’s zijn de afgelopen decennia 
door de media ongeloofwaardig en belache-
lijk gemaakt. Maar feit is dat ufo’s wel degelijk 
bestaan. 

In de wetenschappelijke wereld, maar ook bin-
nen de z.g. grenswetenschappen, is men diep 
verdeeld over de vraag hoe het ufo-fenomeen 
beoordeeld moet worden. Er is een patstelling 
tussen gelovigen en niet-gelovigen. Er zijn we-
tenschappers die buitengewoon sceptisch waren 
tegenover het ufofenomeen, maar door jaren-
lang onderzoek hebben zij naderhand moeten 
toegeven dat deze dingen gewoon bestaan. 
Een duik in de enorme hoeveelheid serieuze li-
teratuur laat maar één conclusie toe: ufo’s zijn 
geen mythes, bedrog of hallucinaties. Je ontkent 
een gevaarlijke werkelijkheid, als je beweert dat 
deze dingen niet bestaan. Wereldwijd hebben 
inmiddels miljoenen mensen ufo’s of vliegende 
schotels in allerlei vormen gezien. Deze gebeur-
tenissen zijn bij diverse autoriteiten wereldwijd 
gemeld. Er is grondig wetenschappelijk onder-
zoek naar gedaan, vooral in de Verenigde Staten 
en met name bij de Amerikaanse luchtmacht, 
maar ook in andere westerse landen. Bij slechts 
10% van alle meldingen gaat het om echte ufo’s, 
maar dan nog gaat het om grote aantallen.
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Overigens, mensen die psychisch kerngezond 
waren en die geconfronteerd werden met deze 
‘buitenaardsen’ krijgen last van angststoornis-
sen en depressies en verdwijnen vervolgens 
jarenlang in de hulpverlening. 
In de medische literatuur worden talloze ge-
vallen besproken. Sommigen gaan er helemaal 
kapot aan. Maar er zijn er ook die de totaal an-
dere kant opgaan. Ze worden spiritueler, hu-
maner, begripsvoller, krijgen andere interesses 
of gaan paranormale begaafdheden vertonen. 
Dat is al een teken aan de wand.

Ufomeldingen
Veel (ex-)premiers, (ex-)staatshoofden, (ex-)minis-
ters, politici, diplomaten en hoge legerofficieren 
uit tal van landen, tot en met diverse secretaris-
sen-generaal van de Verenigde Naties hebben in 
het openbaar verklaard dat deze dingen bestaan. 
Er zijn inmiddels duizenden filmfragmenten en 
foto’s die, na minutieus wetenschappelijk onder-
zoek aantonen dat ufo’s wel degelijk bestaan.
De verklaringen van wereldwijd honderdduizen-
den ooggetuigen, van mensen uit tal van landen 
over een periode van pakweg zeventig jaar, men-
sen die elkaar niet kennen, mensen die onmoge-
lijk met elkaar in contact kunnen zijn geweest, 
mensen van verschillende talen en culturen, van 
diverse afkomsten, van diverse beroepsgroepen, 
in de meest uiteenlopende woongebieden, van 
verschillende leeftijden, van jong tot oud, al die 
verklaringen komen iedere keer weer verbluf-
fend overeen. Het is iedere keer hetzelfde ver-
haal, tot en met de meest bizarre details. 
Die mensen werden hiermee ongevraagd gecon-
fronteerd. Ze zijn vaak heel terughoudend. Ze 
doen hun verhaal en verdwijnen dan vaak weer 
in de anonimiteit. De meesten willen al helemaal 
geen publiciteit. Natuurlijk zullen er aandachts-
zoekers en bedriegers tussen zitten, maar die val-
len gauw door de mand. Het is uitgesloten dat dit 
toeval of grootschalig georganiseerd bedrog zou 
zijn. Wereldwijd gaat het om zo’n 75.000 meldin-
gen per jaar.

houdt nauw samen met het geloof in evolutie en 
de evolutietheorie. Deze beschavingen zouden 
veel hoger staan dan de onze. 
De vertegenwoordigers van deze beschavingen, 
de z.g. aliëns, de buitenaardsen, zouden ons be-
zoeken om ons te waarschuwen voor de rampen 
die de mensheid te wachten staan, maar ook om 
ons te helpen en te leiden naar een betere we-
reld, een hogere vorm van bewustzijn, een totaal 
nieuw tijdperk in de evolutie der mensheid. Zo 
niet goedschiks, dan kwaadschiks. Dat is altijd 
hun spirituele boodschap. En dat is ook vaak de 
thematiek van Hollywoodfilms van de afgelo-
pen zestig jaar die gaan over ufo’s en buiten-
aardse beschavingen.

Ook in Amerika is er aandacht voor ufo’s. 
Bron: cuttingedge.org. 

Ufo’s zijn realiteit, het is naïef om te ontkennen 
dat ze niet bestaan. 

Waar komen ufo’s vandaan?
Maar waar komen die ufo’s vandaan? Volgens 
velen afkomstig van buitenaardse beschavingen 
die miljoenen jaren op ons vooruit zijn, gelegen 
ver buiten ons zonnestelsel. Deze overtuiging 

Maar de Bijbel laat geen mogelijkheid open 
voor hoger geëvolueerde beschavingen die 
bevolkt worden door een soort humanoïden 
die door middel van interstellaire reizen ons 
komen vereren met hun bezoekjes. 
Psalm 115:16: “De hemel is de hemel van de HEERE, 
maar de aarde heeft Hij aan de mensenkinderen  
gegeven.” De aarde is het middelpunt van het 
heelal inzake intelligent leven. 

Nergens staat in de Bijbel dat God tegelijkertijd of 
miljoenen jaren voor Zijn schepping nog elders 
leven heeft gecreëerd of dat er op de zesde dag 
elders mensen of humanoïden op andere plane-
ten zijn geschapen. God heeft de mens naar Zijn 
beeld geschapen, op de aarde.  
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Je kunt lacherig over ufo’s 
doen, maar mensen die 

direct met ufo’s en aliëns zijn 
geconfronteerd, houden 

hier voor de rest van hun leven 
de psychische littekens aan over. 

“

”En dit beweren overigens ook sommige niet-
christelijke wetenschappers, alleen noemen ze 
deze geen demonen, maar paranormale entitei-
ten uit andere dimensies.

Demonenwerld
Er zitten trouwens nogal wat sinistere aspecten 
aan dit aliëns-gedoe. Want als deze wezens van 
andere planeten zouden komen, zouden ze gro-
te problemen moeten hebben met onze zwaar-
tekracht op aarde, met het ademen van onze 
zuurstof, met hun immuunsystemen. Ze zouden 
zeer vatbaar moeten zijn voor bacteriologische 
infecties, gevoelig moeten zijn voor de zonne-
straling en moeite moeten hebben met onze 
atmosferische densiteit (= dichtheid). Maar dat 
blijkt uit niets. Ze ademen gewoon onze lucht in 
en vertonen soms ‘emoties’. Deze wezens zien er  
redelijk ‘menselijk’ uit.  En overal waar ze optre-
den, blijken ze de taal van de mensen ter plekke 
te begrijpen, alhoewel veel communicatie via 
telepathie verloopt. Hoe hebben deze huma-
noïden dan de talen die hier op aarde gesproken 
worden, geleerd? Deze demonen zijn in staat  
fysiek te kunnen verschijnen aan mensen en 
kunnen objecten creëren. Ze hebben hun oor-
spronkelijke krachten om mensen wonderbaar-
lijke verschijnselen te kunnen laten zien, niet ver-
loren. Openbaring 12:9 zegt dat de demonen op 
de aarde geworpen zijn. Ze zijn niet meer in de 
hemel en ook niet op andere planeten of sterren.

Gevaarlijk terrein
We komen hier op zeer gevaarlijk terrein. Hoe 
meer je je erin verdiept des te bizarder het wordt. 
In Efeziërs 6:12 worden we er ernstig tegen ge-
waarschuwd. Wij moeten de wapenrusting Gods 
opnemen ‘want wij hebben de strijd niet tegen 
vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de 
machten, tegen de wereldbeheersers van de duis-
ternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten 
van het kwaad in de hemelse gewesten’. 

Je kunt hier lacherig over doen, maar de mensen 
die direct met ufo’s en aliëns zijn geconfronteerd, 

Er staat geschreven: God schiep de hemelen (sha-
mayim) en de aarde. Psalm 33:9: “Want Hij spreekt 
en het is er, Hij gebiedt en het staat er. ” En dat 
wordt talloze keren herhaald en bevestigd in 
de rest van het Oude en het Nieuwe Testament 
door Christus zelf en de apostelen. En ook God 
schiep, dus geen leven op aarde als gevolg van 
allerlei buitenaardse interventies en uit de hand 
gelopen bio-experimenten van aliëns, zoals te  
lezen is in allerlei fantasierijke lectuur.

Buitenaards leven?
We kunnen al die verhalen in de media over (mo-
gelijk) leven op andere planeten met een hele 
grote korrel zout nemen. Al deze theorieën en 
gedachtenspinsels kunnen we daarom vanuit de 
Schrift afwijzen. Maar daarmee is het fenomeen 
nog niet verklaard. Want ufo’s, zoals de naam al 
zegt, zijn ongeïdentificeerde vliegende objec-
ten. Velen hebben ze gezien, maar nog niet is 
verklaard waar deze objecten en aliëns vandaan 
komen. Alle theorieën hieromtrent zijn buiten-
gewoon speculatief, hoogst ongeloofwaardig 
en volstrekt onwetenschappelijk en kunnen dus 
nooit bewezen worden. De exobiologie of de as-
trobiologie die zich met deze vragen bezighoudt, 
is dan ook geen wetenschap, maar pure science-
fiction. Als je in het bestaan van buitenaardse 
beschavingen gelooft, kun je niet in schepping 
geloven. Je moet dan wel in evolutie geloven. 
Grote vraag is dus nog steeds, wat is de herkomst 
van deze verschijnselen? Eigenlijk is er maar één 
mogelijkheid voor handen. Maar dat is een ver-
klaring die door de grotendeels (atheïstische) 
wetenschap wordt afgewezen. Bij de beoorde-
ling van dit fenomeen zijn juist levensbeschou-
wing en wetenschappelijke vooronderstellingen 
van doorslaggevend belang.

Als we verklaringen als buitenaardse bescha-
vingen e.d. kunnen uitsluiten, komen we op 
het paranormale vlak terecht. En daar zijn vele 
aanwijzingen voor. Als je kijkt naar de verschij-
ningsvormen en de manieren van communi-
catie van deze buitenaardsen, komt dit meer 
overeen met occulte verschijnselen. 

Het verschijnen uit het niets, dematerialisatie, 
telepathische communicatie, aliëns die zich zon-
der problemen door muren, deuren en ramen 
kunnen bewegen. Dit wijst erop dat we hier niet 
te maken hebben met humanoïden, maar met 
geestwezens, demonische verschijningen, die 
ook een fysieke gestalte kunnen aannemen. 
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Drs. R.J. Bleeker

De auteur studeerde Oost-Europese 
talen en politicologie. Hij is geïnte-
resseerd in de achtergronden van 
het actuele nieuws en is werkzaam 
in de bankwereld geweest.

De enorme aandacht en interesse voor het oc-
culte en het paranormale in het algemeen en 
ufo’s in het bijzonder is een kenmerk van de 
eindtijd. Het maakt deel uit van de grote mis-
leiding en de voorbereiding voor de antichrist 
zoals die beschreven staat in de Bijbel. De films 
over deze thematiek zijn daar, misschien een 
klein, maar wel een belangrijk onderdeel van. 
Satan doet zich voor als een engel van het licht. 

Een Amerikaanse ufo-onderzoeker en ex-mede-
werker van de NASA zei in 1989: “Door de gelei-
delijke, maar doelgerichte verspreiding van ufo-
informatie en de productie van sciencefiction 
films en -boeken worden wij heel langzaam op 
het contact met een buitenaardse intelligentie 
voorbereid.” De misleidende heilsboodschap-
pen van deze ruimtewezens, deze aliëns, space- 
brothers, ancient-astronauts of hoe ze in allerlei 
boeken ook worden genoemd, zijn een en al leu-
gen, omdat hun bron, de satan, de vader der leu-
gen is. In hun boodschappen is de Bijbelse waar-
heid onwaar en achterhaald. 
Matteüs 24:24: “Want er zullen valse christussen en 
valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen 
en wonderen doen, zó dat zij – als het mogelijk zou 
zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden.” Je 
bezighouden met ufo’s en aanverwante zaken, 
leidt je uiteindelijk van God en Zijn Woord af. On-
derzoek naar dit fenomeen geeft je niet het defi-
nitieve antwoord. Deze aliëns/demonen houden 
zich altijd op de vlakte en doen buitengewoon 
vaag en raadselachtig over hun herkomst. Zij  
beliegen de mensen ook. Jesse Penn Lewis, evan-
geliste uit het begin van de vorige eeuw, schreef 
in haar boek Oorlog tegen de Heiligen dat demo-
nen er een enorme hekel aan hebben als er minu-
tieus onderzoek naar hen gedaan wordt. Wij hoe-
ven en mogen ons niet met de demonenwereld 
bezighouden. Laten we ons beter met het Woord 
bezighouden. “Hij (Christus) heeft de overheden en 
de machten ontwapend, die openlijk te schande ge-
maakt en daardoor over hen getriomfeerd” (Kolos-
senzen 2:15).

houden hier voor de rest van hun leven de psy-
chische littekens aan over. Zelfbeeld

O, wat ben je mooi...
Het zelfbeeld verbeteren... Bevrijding of valstrik?

“Zowel in tijden van voorspoed als tegenspoed 
hebben mensen vaak twijfels over zichzelf. Ze 
zijn bang niet aan de eisen te voldoen, niet ge-
accepteerd te worden of ze hebben verborgen 
schaamtegevoelens. Zowel in religieuze kringen 
als in de seculiere wereld worstelen mensen met 
problemen over zichzelf en hun identiteit.”
“De meesten van onze opvoedkundige experts, 
psychologen en counselors, zowel seculiere als 
christelijke, vertellen ons dat de vitale sleutel 
voor al deze gebieden in het leven de aller- 
belangrijkste eigenschap EIGENWAARDE is!”
“Hoe het ook onder woorden gebracht wordt, de 
gezamenlijke vijand, die bevochten moet wor-
den, is “de lage eigenwaarde” en de nadruk ligt 
altijd op het eigen ik.” (citaten uit: Zelfbeeld verbe-
teren... bevrijding of valstrik? Anita Simpson; Uitg. 
Werkgroep “Terug naar de Bijbel”, 2007)

De moderne psychologie leidt tot ik-gericht-
heid: zelfontplooiing en zelfverwezenlijking 
en zelfhandhaving en dat is voedsel voor het  
eigen IK. Zijn we nog bereid om te zeggen: 
“Niet meer mijn IK, maar Christus leeft in mij?”

Hoe weten we wat goed is en wat niet? Ook in de 
christelijke gemeente is de invloed van de psy-
chologie doorgedrongen. Veel ideeën hebben 
een vroom jasje.
Bijvoorbeeld: “Je moet eerst jezelf liefhebben, 
want anders kun je je naaste niet liefhebben als 
jezelf”.  “Je bent waardevol voor God, want Hij gaf 
Zijn Zoon voor jou.”
Dat klinkt goed, maar het volgende citaat toont 
aan waar de schoen wringt:



“Jezus Christus stierf niet aan het kruis, omdat je 
waardevol bent, maar omdat je zondig bent (1 
Joh 4:10). ... De Vader toonde Zijn liefde door Zijn 
geliefde Zoon op te offeren voor zondige men-
sen, zodat zij konden leven.....In de navolging van 
Christus is er geen plaats voor zelfontplooiing, 
zelfverwezenlijking, zelfhandhaving en autono-
mie. De Here Jezus zegt: “Want een ieder, die zijn 
leven zal willen behouden, zal het verliezen; maar 
een ieder, die zijn leven verloren heeft om Mijnent-
wil, die zal het vinden” (Matth 16:25).

Over dit onderwerp is nog heel veel te zeggen, 
bijvoorbeeld waar het ontwikkelde gevoel van 
eigenwaarde in de praktijk toe leidt (aan de hand 
van onderzoek). Maar ook, hoe kunnen we aan de 
hand van de Bijbel hulpverlening gestalte geven?

Maar ik wil het hierbij laten en verwijzen naar de 
volgende informatiebronnen:

•	 www.backtothebible.nl/Ned31.doc (1e ci-
taat)

•	 Magazine B&O, december 2011, artikel: “De 
verheerlijking van het individu in de ge-
meente/kerk”, Siegfried Woudstra. (2e citaat)

•	 Lezenswaardig beknopt boekje: “Feiten over 
Psychologie, zelfverwerkelijking en zelfhulp”, 
John Ankerberg & John Weldon. Uitgave: 
Middernachtsroep (www.middernachts-
roep.nl) ; 4,-- euro.

•	 Voor degenen die Engels lezen veel informa-
tie op www.thebereancall.org, bijv. “Psycho-
logy and the church”.

Nonky Blok-Schutze

Mevr. Blok leidde jarenlang samen met haar man 
Henk het zendingswerk van de Middernachtsroep in 
Nederland. Zij redigeerde ook de bekende Feitenreeks, 
waarvan in de webshop van B&O enkele delen zijn.

DOORDENKER:
“Wie zich niet laat overwinnen 

door de waarheid, 
zal overwonnen worden 

door de dwaling.”

Augustinus

Vrijmetselarij
Een bijzondere, 
geheime denkrichting 

De aanleiding
Wat geheimzinnig is, vind ik interessant. Aan-
gezien de vrijmetselarij onlosmakelijk is ver-
bonden aan geheimen, was mijn interesse in dit 
mysterieuze genootschap al snel gewekt. Toen 
ik een scriptie moest schrijven om af te kunnen 
studeren was het dan ook geen verrassing dat 
ik voor een onderwerp koos dat gerelateerd is 
aan de vrijmetselarij. Mijn onderzoeksvraag was: 
In hoeverre heeft de vrijmetselarij bijgedragen 
aan het verspreiden van de idealen van de verlich-
ting ten tijde van de Amerikaanse revolutie? Op  
basis van de gelijkenissen tussen de idealen van 
de vrijmetselaars en de verlichtingsdenkers wilde 
ik weten of loges1 als platform werden gebruikt 
voor het verspreiden van de verlichtingsidea-
len. Gedurende het onderzoek werd ik me ervan  
bewust hoe invloedrijk de vrijmetselarij was en 
hoeveel  kopstukken van de Amerikaanse revo-
lutie hierbij waren aangesloten. Dat de vrijmet-
selarij een machtige organisatie is, werd voor mij  
tijdens mijn scriptie bevestigd evenals het feit 
dat de broederschap bol staat van geheimen. 
Toen ik hoorde dat christenen zich aansloten bij 
de vrijmetselarij, was ik erg verbaasd. 

Wat heeft een christen binnen een dergelijke 
organisatie te zoeken? De manier waarop vrij-
metselaars God zien, wijkt af van wat er in de 
Bijbel staat. Naar mijn mening wordt de ge-
dachtegang en macht van de vrijmetselarij on-
derschat en moeten mensen eerst weten waar 
ze aan beginnen alvorens ze zich aansluiten bij 
deze organisatie. 

Controversieel genootschap
De vrijmetselarij heeft veel voor- en tegenstan-
ders.  Het genootschap wordt door velen als een 
moreel systeem gezien dat gehuld is in allegorie 
en dat wordt geïllustreerd door symbolen. Op 
de één of andere manier houdt de vrijmetselarij 
mensen erg in hun greep en zijn ze geïntrigeerd 
in dit geheime genootschap. 

1. Een loge is een fysieke ruimte waar vrijmetselaars samenkomen. 
Voor vrijmetselaars is een loge vooral een vereniging van ‘spirituele 
bouwvakkers’. Een ieder kan zich aanmelden bij een loge om lid te 
worden van de vrijmetselarij.
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Dit is een gevolg van alle mysterie waarin de 
organisatie is gehuld. Er zijn vele geheimen die 
louter worden gedeeld met de leden. Het is lastig 
om zin en onzin van elkaar te scheiden omtrent 
alle theorieën over een nauwe samenwerking 
tussen de vrijmetselarij en de Illuminatie, maçon-
nieke symbolen die verstopt zitten in de archi-
tectuur van Washington en duivelsaanbidding. 
Het is niet alles zuiver wat over deze organisatie 
geschreven wordt en het is moeilijk om erachter 
te komen wat hiervan klopt vanwege alle gehei-
men binnen de organisatie. Deze denkrichting 
lijkt zo ver van ons af te staan, maar is dit ook 
zo? Het zou namelijk goed kunnen dat uw 
buurman of broeder in de gemeente ook lid is 
van de vrijmetselarij. 

Geschiedenis van de vrijmetselarij
Over het ontstaan van de vrijmetselarij zijn ge-
durende de eeuwen verschillende theorieën ont-
staan. Voor het allegorische verhaal over het ont-
staan van de vrijmetselarij moeten we terug naar 
de dagen van koning Salomo. Hiram Abiff was de 
meester-architect van koning Salomo en hij was 
verantwoordelijk voor de bouw van de tempel. 
Hij was een zeer begaafd man die alle kennis en 
vakmanschap bezat om elk werk in koper te ver-
richten. Drie van zijn werkers smeedden samen 
een plan om de geheime wijsheid die hij bezat 
meester te worden en besloten hem aan te val-
len. Hij werd door de drie mannen opgewacht 
en één voor één vielen ze hem aan. Uiteindelijk

Freemasons Hall London, gebouw van de United Grand 
Lodge of England. Bron: www.wikipedia.org

Vrijmetselaars refereren naar alle goden als 
de opperbouwmeester van het heelal. Zij zien 
zichzelf als ruwe bouwstenen die moeten wor-
den gepolijst om zo een onderdeel te kunnen 
worden van de tempel van de Grote Architect 
van het universum. De filosofie is gebaseerd 
op het streven naar zelfverbetering. Jezelf ont-
wikkelen en met name verbeteren kan worden 
gezien als de kern van de maçonnieke filosofie. 

Symboliek
Vrijmetselaars hebben al eeuwenlang symbolen 
gebruikt om met elkaar te communiceren. Ze 
herkennen elkaar d.m.v. woorden, signalen en 
fysieke handelingen. De middeleeuwse bouw-
coöperaties zijn de bron van de tradities en sym-
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stierf hij aan zijn verwondingen. Dit allegorische 
verhaal wordt niet gezien als het officiële begin 
van de vrijmetselarij, omdat er geen bewijs van is. 

In de 18e eeuw zijn de eerste activiteiten van de 
vrijmetselarij waar te nemen. Vier loges in Lon-
den vormden samen de eerste Grand Loge of 
England in 1717. Kort daarna -  in 1725 - werden  
loges gebouwd in Frankrijk en een paar jaar later 
in andere delen van Europa. In 1725 en 1736 wer-
den ook loges in Ierland en Schotland gebouwd. 
Het is niet bekend wanneer de vrijmetselarij in 
Amerika begon. De eerste bewijzen van activi-
teiten van de vrijmetselarij dateren uit 1730. De 
kans is groot dat vrijmetselaars als eerder actief 
waren, maar daar zijn geen documenten van ge-
vonden. Vanaf 1730 zijn verscheidene activiteiten 
van de vrijmetselarij vastgelegd in verschillende 
delen van het land. De leden ontmoetten elkaar 
in de keukens van privéhuizen, gehuurde ruimtes 
of in een herberg. 

Geleidelijk aan verschenen er steeds meer vrij-
metselarijtempels.

Filosofie 
Over de filosofie van de vrijmetselarij kun je vele 
pagina’s vullen. Hier volgen enkele belangrijke 
elementen uit hun denken. De drie grootgrond-
beginselen zijn liefde, hulp en waarheid. Deze 
waarden staan hoog in het vaandel en alle man-
nen zijn gelijk binnen de vrijmetselarij. De Bijbel 
is net als in het christendom erg belangrijk en ze 
wordt bij alle rituelen gebruikt. Het is voor een 
ieder verplicht om te geloven in een God. Het 
maakt niet uit of dat Boeddha, Allah of Yahweh is. 



De symbolen die hier beschreven worden, wor-
den met regelmaat binnen de organisatie ge-
bruikt. Een bekend symbool is de zwarte en witte 
vloer, deze staat voor goed en kwaad. De twee 
pilaren, genaamd Jachin en Boaz, behoorden tot 
de tempel van Salomo. Beide pilaren hebben een 
bol: de ene bol staat voor de hemel en de andere 
voor de wereld. Daarnaast zijn het kompas en de 
winkelhaak bekend. Beide symboliseren de juiste 
manier van leven. De zon en de maan staan voor 
dualiteit en het alziend oog staat voor God.

Groeien binnen de vrijmetselarij 
Binnen de vrijmetselarij zijn er drie graden van in-
wijding: leerling, gezel en meester. Iedere kandi-
daat begint bij de eerste graad en elke graad re-
presenteert een stap. Bij iedere stap wordt meer 
kennis verworven. Er wordt eerst gestemd door 
de meesters van de betreffende loge alvorens er 
een verhoging van graad plaatsvindt. De eerste 
graad wordt gezien als de eerste stap. 

bolen van de vrijmetselarij. In die eeuwen kregen 
kathedralenbouwers geheime symbolen van hun 
architect, nadat ze goed werk hadden geleverd. 
Het symbool dat die bouwers kregen, gebruik-
ten ze om aan te kunnen tonen dat ze bekwame 
bouwlieden waren. Dezelfde symbolen worden 
binnen de vrijmetselarij gebruikt om vertrouwe-
lijke informatie door te geven. Voor buitenstaan-
ders is het onmogelijk om te begrijpen wat de 
verborgen boodschap is, omdat dit alleen bij de 
leden bekend is. Veel van deze symbolen vinden 
hun oorsprong in de klassieke architectuur. Het 
is voor vrijmetselaars ten strengste verboden 
om de geheimen prijs te geven.  

Enkele 
symbolen 
van de 
vrijmetselarij

Na de initiatie wordt de kandidaat benoemd tot 
leerling. 

Bron: www.globalresearch.ca

Invloedrijke vrijmetselaars
Door de eeuwen hebben veel invloedrijke perso-
nen deel uitgemaakt van de vrijmetselarij. Benja-
min Franklin, George Washington, John Hancock 
en Alexander Hamilton zijn vier van de zeven 
Founding Fathers (grondleggers) van Amerika. 
Deze vier mannen waren allen aangesloten bij 
het geheime genootschap. Gedurende de Ame-
rikaanse revolutie groeide het ledenaantal. Veel 
prominente figuren uit de Amerikaanse onafhan-
kelijkheidsoorlog waren aangesloten bij de gehei-
me denkrichting. Ze vochten voor de idealen van 
de verlichting in het Congres en in het leger. Ben-
jamin Franklin was actief in het Congres en was 
lid van het Comité van Vijf dat verantwoordelijk 
was voor de inhoud van de onafhankelijkheids-
verklaring. Binnen het leger bekleedden vrijmet-
selaars eveneens een belangrijke positie. George  
Washington was zelfs generaal van het leger.
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Tijdens deze inwijding wordt er een dolk tegen 
de borst van de kandidaat gehouden. Indien 
hij geheimen die de vrijmetselarij toebehoren 
naar buiten brengt, wordt hij doorboord. 

Andere dreigementen zoals het doorsnijden van 
de keel en het verminken van de tong worden 
daaraan toegevoegd. Tijdens de initiatie van de 
tweede graad belooft de kandidaat opnieuw zich 
te zullen houden aan het houden van alle belof-
ten en de consequenties te aanvaarden mocht hij 
zich verspreken. In deze fase wordt de kandidaat 
bevorderd tot gezel. In de laatste initiatie staat 
de dood van Hiram Abiff centraal. De ingewijde 
speelt Hiram Abiff na die wordt aangevallen door 
zijn drie belagers. De gespeelde moord op de 
ingewijde staat symbool voor het sterven aan 
jezelf. Opnieuw zweert de ingewijde nooit de ge-
heimen te zullen prijsgeven. Als dit is afgerond, is 
de kandidaat verheven tot meester.



Na de overwinning op de Britten werd hij in 
1789 gekozen als eerste president van Ame-
rika. Hij maakte geen geheim van zijn lidmaat-
schap bij de vrijmetselarij en trad enkele keren in  
maçonnieke kleding in de openbaarheid. 

2. In het occult zakwoordenboek (zie webshop B&O) staat als Bij-
belse duiding bij het onderwerp: Zij zeggen te bouwen aan een 
nieuwe goede wereld en houden vast dat er geen absolute god-
delijke waarheid is. Iedere ingewijde kan daarom putten uit eigen 
“verheven” en “hogere” waarheden. Joh 14:6 stelt duidelijk: Ik ben 
de weg, de waarheid en het leven.

Het feit dat de Bijbel een belangrijk onderdeel 
van de vrijmetselarij is, resulteert in herkenning 
bij christenen die voor het eerst in aanraking ko-
men met de geheime denkrichting. Christelijke 
principes vormen immers de rode draad binnen 
de vrijmetselarij. Kunnen we op basis hiervan 
concluderen dat je je als christen aan kunt sluiten 
bij dit genootschap? De Bijbel leert ons dat wij 
een jaloers God hebben en Hij duldt geen andere 
goden naast zich. Binnen de vrijmetselarij is er 
geen verschil tussen God en Allah. 

Men gelooft in een opperbouwmeester van 
het heelal en of dat God of Boeddha is, is voor 
een ieder zelf om te bepalen. Zou God het 
tolereren dat Hij binnen de vrijmetselarij niet 
wordt erkend als de enige echte God, maar 
op hetzelfde voetstuk staat als andere goden? 
Het feit dat je aan God moet refereren als de 
opperbouwmeester van het heelal is vreemd. 
God is immers God. Het moge duidelijk zijn dat 
er binnen de vrijmetselarij geen plaats is voor 
de Naam van de Here Jezus. Op basis hiervan 
kun je stellen dat dit niet de juiste plek is voor 
een christen. 

Drs. J. Timmerman

De heer Joël Timmerman is docent 
Engels bij het voortgezet onder-
wijs. 

George Washington met vrijmetselaarsschort

De vrijmetselarij is sinds de onafhankelijkheids-
oorlog haar macht binnen Amerika nooit meer 
kwijtgeraakt. Veel Amerikaanse presidenten wa-
ren vrijmetselaar en tot op heden heeft de orga-
nisatie veel macht in de politiek. Dit is echter niet 
alleen in Amerika het geval. Markies de La Fayette 
en Voltaire die beiden een rol hebben gespeeld 
in zowel de Amerikaanse als de Franse revolutie, 
waren vrijmetselaars. Markies de La Fayette was 
tijdens de Franse onafhankelijkheidsoorlog actief 
in het revolutionaire leger. Voltaire was een Fran-
se filosoof die met zijn werk de basis had gelegd 
voor de Franse revolutie van 1789. 

Daarnaast rijst de vraag waarom er zoveel ge-
heimen zijn binnen deze beweging die enkel 
bekend zijn onder hen die zich hebben aange-
sloten. Waarom zoveel mysterie? Het is voor een 
ieder die overweegt om zich bij de broeder-
schap aan te sluiten belangrijk om te toetsen 
waar de vrijmetselarij voor staat en wat de Bij-
bel over de achtergronden zegt. Wees kritisch 
en bid boven alles voor wijsheid. 

In de webshop 
van  B&O, 80 blz., € 4,--
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De Franse revolutie heeft geresulteerd in meer 
macht en leden voor de vrijmetselarij in Frank-
rijk. Daarnaast heeft het geheime genootschap 
veel invloed in Groot Brittannië en andere  
Europese landen.  

Christenen en vrijmetselarij2 
De beweging klinkt misschien als iets wat ver van 
ons af staat, maar niets is minder waar. In Neder-
land zijn veel personen bij de organisatie aange-
sloten. Onder hen zijn ook christenen. Er is dus 
een reële kans dat één van uw broeders in uw 
gemeente of kerk een vrijmetselaar is. 



In dit tweede artikel gaan we aan de hand van 
twee recente uitspraken over de ontwikkeling 
van de mens in Nederlandse boeken na of hun 
uitgangspunten geloofwaardig zijn, dat de 
eerste mensachtige wezens enkele miljoenen  
jaren geleefd (moeten) hebben. Hoe onderzoek 
of test je zo  iets op een eenvoudige, maar over-
tuigende wijze. Lees de onderstaande tekst 
maar door. Pak de uitkomsten van de koning en 
de hofnar uit het eerste artikel er ook maar bij. 
En reken de opdracht ook weer eens uit.

Inleiding
Een sprookje is van oorsprong een mondeling 
overgeleverd volksverhaal dat gebruik maakt 
van magie en fantasie. Het begint vaak met de 
woorden “Er was eens...” en speelt zich typisch af 
op een onbepaalde plaats in een onbepaald ver-
leden.1  
Recentelijk zijn er twee boeken verschenen die 
beide claimen meer licht te werpen op de ont-
wikkeling van de mens. Het ene boek stelt: …  
“De wortels van de mensheid zijn tot heel ver  
terug in de tijd traceerbaar, tot miljoenen jaren 
geleden.“2 Van het andere boek vermeldt de web-
site: …..  “7 miljoen jaar geleden leken de voorou-
ders van de mens als twee druppels water op de 
moderne chimpansee.“ 3

Als je zo iets leest, dan is het alsof je de magie van 
het verre verleden kunt voelen en aanraken. Je 
kunt zo wegdromen in onbekende werelden en 
je ziet bijna de ontwikkeling van je voorouders 
zich in je fantasie ontwikkelen. Als het allemaal 
miljoenen jaren geduurd heeft, dan kan er toch 
van alles gebeurd zijn. Het zou misschien wel, 
ongeveer, bijna, vermoedelijk zo, echt gebeurd 
kunnen zijn. Ja toch?
Zijn deze getallen realistisch of begeven we 
ons hier op het terrein van het sprookje, de  
illusie?

Methode van aanpak
Om een oordeel te kunnen geven of deze ge-
tallen realistisch zijn, moeten we hun verhalen  
inzichtelijk maken. 

Geschiedenis of niet? Deel 2

Is de wijze misschien een nar? We gaan dat op de onderstaande manier aan-
pakken. We kijken uiteraard allereerst wat de 
uitgangspunten zijn in beide verhalen. Verder 
zoeken we of er nog aanvullende, algemeen be-
kende vaststaande feiten bekend zijn, die van 
belang of nodig zijn bij de beoordeling van deze 
uitspraken. Daarnaast moeten we een accepta-
bele meetlat hebben om deze gegevens te kun-
nen toetsen. En dan hebben we natuurlijk ook 
een rekenmethode nodig, hoe we deze meetlat 
gebruiken om deze gegevens te toetsen. En tot 
slot dagen we de lezer dan uit, om zelf de reken-
som te maken om te zien wat de uitkomst is.
We zijn vooral benieuwd naar de redenen waar-
om volgens u die uitkomst realistisch of onrea-
listisch is.  

Uitgangspunten
De ene schrijver claimt, dat de wortels van de 
mensheid miljoenen jaren geleden traceerbaar  
zijn, terwijl de andere aangeeft, dat de voorou-
ders van de mens al 7 miljoen jaar geleden aan-
wezig waren. Om op dit punt geen discussie te 
krijgen, gaan we aan de onderkant van deze 
uitspraken zitten. We gaan er daarom voor onze 
verdere berekeningen van uit, dat de eerste twee 
mensachtige wezens minstens twee miljoen jaar 
geleden al op aarde aanwezig waren.

Verder vaststaand feit
We weten met redelijke zekerheid, dat er aan het 
einde van het kalenderjaar 2011 minstens 7,0 mil-
jard mensen op de aarde aanwezig waren. (Bron: 
VN) Dan moet het aantal mensen in de achterlig-
gende 2 miljoen jaren dus van twee mensachtige 
wezens gegroeid zijn naar een totaal aantal van 
7,0 miljard mensen.

Acceptabele meetlat
We stellen voor om de verdubbelingstermijn 
als meetlat te gebruiken om deze uitspraak te 
beoordelen. Het woord  “verdubbelingstermijn” 
omschrijven we als volgt: Hoe lang duurt het 
voordat er twee keer zo veel menselijke wezens 
aanwezig zijn dan in de begin- en/of voorgaande 
periode? We mogen dit m.i. doen, omdat er ruim 
voldoende tijd  - 2 miljoen jaar - verstreken is, om 
deze factor naar een redelijk stabiel getal te laten 
tenderen om uitspraken te doen over die verstre-
ken periode. 

1. Bron: Wikipedia
2. Het verhaal van de mens door dr. Alice Roberts, 2012
3. Homo nudus door Dirk Slagter, 2012
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René Dircks behaalde in 1976 zijn 
MBA-diploma aan de Northern 
Illinois University gevestigd in 
DeKalb, Illinois, USA. Sinds die tijd 
heeft hij diverse funcies bekleed 
in het bedrijfsleven. Zijn werk 
houdt management, markton-
derzoek en bedrijfsadvies in.

Rekenmethode
In het vorige artikel met de nar en het schaak-
bord hebben we dezelfde rekenmethode ge-
volgd. Op het eerste vakje leg je twee korrels 
en op de volgende vakjes leg je telkens twee 
keer zoveel korrels als er op het voorgaande 
vakje liggen. Rekenkundig ziet dat er voor de 
64 vakjes van het schaakbord als volgt uit: 
2X2X2X2X2…………………….…….X2. (= twee 
tot de macht 64). Die rekenkundige reeks ziet 
er als volgt uit: 2,4,8,16,32,64,128,256,512,1024, 
etc……)

Tip
Om deze berekening voor de ontwikkeling van 
de mens te maken, doorloop je de volgende 
stappen: 
•	 Hoe VAAK moet je het getal TWEE met TWEE 

vermenigvuldigen om in de buurt van de 7,0 
miljard uit te komen. (stel dat is 33 keer, = 
twee tot de macht 33)

•	 Vervolgens deel je de TWEE miljoen jaren 
door 33 en die uitkomst is dan de verdubbe-
lingstermijn gemeten in jaren.

OPDRACHT
Bereken aan de hand van het voorgaande de 
verdubbelingstermijn en stuur die uitkomst (met 
je berekening) naar  de redactie van Bijbel & On-
derwijs. Vergeet ook zeker niet om je mening te 
geven of je die verdubbelingstermijn realistisch 
vindt of niet!

We verloten aan het einde van deze serie arti-
kelen 5 gezinskaarten voor de Ark van Noach 
onder goede inzenders. Heb je de opdrachten 
van het vorige nummer nog niet gemaakt en/
of ingestuurd! Je hebt nu nog wat extra infor-
matie gekregen om die opdrachten te maken.
Nog snel even doen! Succes!

René Dircks

� SOEP VAN KEISTENEN 
     DE KANJERTRAINING 
     OP DE KORREL!
Elke sociale vaardigheidstraining roept vragen 
op. Leden en niet-leden kwamen met informatie 
en vragen wat betreft de kanjertraining bij het  
secretariaat van B&O. De cruciale vraag dringt 
zich dan op of een speciale 
studie met daarop volgend 
een publicatie zin heeft. 
Omdat ook de auteur, drs. 
Hoekstra, met negatieve  
reacties over deze training 
te maken kreeg, was hij – 
daar hij voor zijn boeken al 
research had moeten doen 
– de persoon om eens naar 
de achtergronden en de werkwijze van deze 
vaardigheidstraining te kijken en dat heeft ge-
resulteerd in een boek van 80 blz. met boven-
staande titel. Een school of een kerk/gemeente 
die deze training al gebruikt én een school of een 
kerk/gemeente die de intentie heeft om zo’n trai-
ning in te voeren, dienen van de inhoud van dit 
boek op de hoogte te zijn. U kunt besturen, direc-
ties, leerkrachten, kerkenraden en oudsten op dit 
boek wijzen. De prijs is € 7,95.
Een citaat: “Wie namelijk zorgvuldig kennis 
neemt van het materiaal van het Instituut voor 
Kanjertrainingen, zal ontdekken dat als het gaat 
om de pestproblematiek in benadering en aan-
spreken van direct en indirect betrokkenen het 
zwaartepunt in negatieve zin bij de gepeste 
komt te liggen in plaats van bij de pester.” (blz. 33 
uit het boek) ¡

Kort nieuws

� NIEUWE LEDEN 
Door de verspreiding van magazines in decem-
ber 2013 en maart 2014 konden nieuwe leden 
ingeschreven worden. Bijna 400 magazines 
zijn door leden uitgedeeld. De vraag dient zich 
aan of er nog niet meer personen zijn die het 
werk van B&O daadwerkelijk willen steunen. 
Het bestuur hoopt intens dat door uw toedoen 
nieuwe leden zich aanmelden en dat op deze 
wijze het gedachtegoed van de vereniging 
vaste voet krijgt. Het bemoedigt het bestuur 
iedere keer hoe leden zich inzetten. Verras ons 
weer! Via de site is het gemakkelijk om leden 
aan te melden, anders kunt u bellen naar het 
kantoor. Zie de gegevens bij de colofon. 
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� HELLO KITTY, 
     DE WERELDBEROEMDE ZEN-KAT 
Ze heeft een nettowaarde van in de miljarden, 
een eigen themapark in Japan, een geboorte-
plaats en achternaam en haar afbeelding zijn 
op duizenden uiteenlopende producten te vin-
den. Hoewel Hello Kitty in 1974 al op de markt 
is gebracht, lijkt ze nog altijd even populair. 
Maar hoe kan het dat een figuur zoals Hello Kitty  
wereldwijd zowel door kinderen als volwassenen 
zo wordt geadoreerd? 
Verschillende deskundi-
gen zijn het erover eens 
dat haar zenachtige per-
soonlijkheid hiervoor de 
oorzaak is. Zen is een vorm 
van boeddhisme waar-
bij sterk de nadruk wordt 
gelegd op concentratie-
meditatie. Daarmee zou 
inzicht worden verkregen 
in de eigen ware aard. 
Hello Kitty zou staan voor 
kalmte en onschuld en ze is zo ontworpen, zon-
der mond en werkelijke persoonlijkheid dat ze als 
een spiegel fungeert. Ze reflecteert jouw eigen 
verlangens en gevoelens die jijzelf op haar pro-
jecteert. Ken Belson, coauteur van het boek over 
hoe Hello Kitty wereldwijd een miljarden onder-
neming is geworden, beschrijft Hello Kitty als ‘’de 
Zen-kat’’ en zegt: ‘’Hello Kitty is wat jij wilt dat zij 
is.’’ De wereldberoemde expert op het gebied van 
marketing, Martin Roll, schrijft: ‘’De zenachtige 
kalmte en gezichtsloze expressie zijn de belangrijk-
ste reden dat zij aanslaat bij alle leeftijden en alle 
markten.’’ De belangrijkste verklaring is misschien 
wel van Ms. Hsu, de president van Sanrio, het be-
drijf dat Hello Kitty produceert:

� VOOR U GELEZEN
“Anders leren Kijken: 
Moslims leren kennen, 
begrijpen en bereiken” 
Dr. Nabeel T. Jabbour
uitg. Novapres, 
ISBN 978-90-76596-05-1 
256 pagina’s, € 17,90

In dit boek wil de schrijver 
een handleiding geven hoe 
we als westerse christenen 
gevoeliger kunnen zijn en meer begrip tonen 
voor moslims en hun islamitische cultuur.  Aan 
de hand van de fictieve persoon Ahmed, wiens 
opvattingen een samenvoeging zijn van die van 
vele echte personen, wordt over een aantal zaken 
weergegeven hoe de moslims zouden denken 
over het christendom en de christenen. 
Jabbour beschrijft zijn aanpak als postmodern. 
Als postmoderne mens kunnen wij niet meer 
alleen op het rationalisme leunen en de feiten 
weergeven, maar nemen het hart en de emoties 
het over. Jabbour suggereert om diepgaande 
relaties aan te gaan met moslims en vooral ook 
goed te luisteren naar hun opvattingen over het 
christendom. De fictieve Ahmed geeft zijn opvat-
tingen over de boodschap van het christendom 
en de boodschapper. Helaas is er in deze postmo-
derne aanpak niet de mogelijkheid om naast het 
luisteren, uitleg te geven of zelfs de opvattingen 
te weerleggen. 
De christelijke vocabulaire wordt door Ahmed 
als verwarrend gezien. Om de moslim tegemoet 
te komen zouden we dus de Arabische vocabu-
laire moeten gebruiken in onze evangelisatie. 
Dit geldt dan dus ook voor de namen van Jezus 
en God. Hier gaat Jabbour helemaal voorbij aan 
de theologische implicaties hiervan en of Jezus 
en Isa of God en Allah wel gelijk gesteld kunnen 
worden aan elkaar. 
Jabbour wil het christendom losmaken van de 
westerse cultuur die bij moslims zoveel weer-
stand oproept. Hij schrijft, dat hij gelooft dat 
moslims niet beledigd zijn vanwege Christus, 
maar vooral vanwege onze verpakking. Ook ar-
gumenteert hij dat het belangrijk is om een mos-
lim te laten weten dat als hij tot geloof komt in 
Christus, hij zijn islamitische cultuur niet achter 
zou hoeven te laten. Of dit überhaupt mogelijk is 
vanwege de verstoting door de familie of anders 
vanwege de grote verbondenheid van de islam 
met die cultuur, daar gaat Jabbour helaas niet op 
in. In een voorbeeld geeft hij aan dat door vol-
doende respect te tonen voor de andere cultuur 

er uiteindelijk zelfs wel acceptatie zou kunnen 
zijn voor de bekering van een familielid. Hier heb 
ik grote twijfels over, want de teksten in de Koran 
over deze “zonde” zijn toch niet veranderd?

De postmoderne aanpak in dit boek laat ons 
vooral veel respect hebben voor de opvattin-
gen van  anderen. We moeten de moslims leren 
liefhebben. Toch dwingt de liefde van Christus 
mij om de ander de waarheid te verkondigen. 
Dat is pas echte liefde. Daarom is het jammer 
dat dit boek ons de mogelijkheid ontneemt 
om werkelijk over de theologische inhoud te 
kunnen discussiëren. ¡
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Reiki
Ontwikkelaar
•	 Dr.M.Usui, priester en rector
•	 Wat is zijn doel? Hij dacht de krachten van 

Christus te kopiëren.
•	 Verlichtende, stralende geestelijke krachten.
•	 Via handoplegging een zgn. “genezende”  

werking.
•	 Afkomstig uit het Tibetaanse hindoeïsme.

De 7-voudige mens volgens Reiki:
1. stoffelijk etherisch niveau (vluchtig, niet  

bestaand uit materie)
2. astraal niveau= geestlichaam
3. laag geestelijk niveau
4. hoog geestelijk niveau
5. spiritueel causaal niveau
6. intuïtief niveau: gevoel
7. goddelijk of absoluut niveau

Diagnostiseren
•	 Ziekte wordt gezien als een onbalans in deze 

“natuur” (microkosmos – macrokosmos).
•	 Reiki toepassen > actief deelnemen oosterse 

godsdiensten/ occulte handelingen!
•	 Reiki is doordrenkt met spiritisme.

1 Thess 5: 19-23: “Dooft de Geest niet uit, veracht 
de profetieën niet, maar toetst alles en behoudt 
het goede. Onthoudt u van alle soort van kwaad. 
En Hij de God des vredes, heilige u geheel en al, en 
geheel uw geest, ziel en lichaam moge bij de komst 
van onze Here Jezus Christus blijken in alle delen  
onberispelijk bewaard te blijven. Die u roept, is  
getrouw; Hij zal het ook doen.” ¡

Colofon

B&O Magazine
Uitgave: vereniging Bijbel & Onderwijs
17e jaargang, nr. 2, mei 2014.
Periodiek voor leden en donateurs van 
de vereniging Bijbel & Onderwijs. Dit 
Magazine verschijnt vier keer per jaar. 

Bestuur
J. Hak, E. Ligtenberg, mevr. I. Matzken, 
J. Oudshoorn, R. Plattèl, L. Snijder, en
C. Vollaard

Bureau (kantoor)
Wilgenhof 34, 4283 JB  Giessen
Tel. 0183-449793
Openingstijden
Dinsdag- en donderdagmiddag 
van 13.00-16.00 uur

Redactie
Bestuur 

Aan dit nummer werkten mee
Drs. R.J. Bleeker, J.R. Dircks,  
T.H. Ligtenberg, drs. J. Timmerman

Redactie- en correspondentieadres 
Wilgenhof 34, 4283 JB Giessen
Tel. 0183-449793
E-mail: info@bijbelenonderwijs.nl; 
secretaris@bijbelenonderwijs.nl
Internet: www.bijbelenonderwijs.nl

Lidmaatschap en opzegging
Het lidmaatschap van de vereniging 
Bijbel & Onderwijs bedraagt €15,- en 
loopt van 1 januari t/m 31 december. 
Opzegging dient plaats te vinden 
vóór 1 december. ING: 824575

Overname van artikelen is alleen 
toegestaan met toestemming van 
de redactie.

Testament
Wilt u onze vereniging testamentair 
gedenken? De ten naamstelling dient 
te luiden: Vereniging Bijbel & Onder-
wijs te Giessen. De vereniging bezit 
rechtsgeldigheid en is ingeschreven 
bij de Kamer van Koophandel, dossier-
nummer 40507771

IBAN nr. NL67INGB0000824575
BIC nr. INGBNL2A

’’Kitty is ten diepste een zenpersoonlijkheid. Het feit 
dat ze zenachtig  in geest is, maakt dat haar  fans 
kunnen bepalen wie zij voor hen is. Ze heeft geen 
gedefinieerde persoonlijkheid en geen mond, maar 
ze spreekt vanuit haar hart en daardoor kan zij een 
ieder aanspreken.’’  ¡

� BRITSE KINDEREN ZONDER BIJBEL 
Het Britse Bijbelgenootschap bracht in een on-
derzoek naar voren dat de helft van de kinde-
ren die in Groot Brittannië opgroeien, bekende 
Bijbelverhalen zoals die van Adam en Eva of van 
David en Goliath niet meer kennen, hoewel 43 % 
van de ouders het belangrijk vindt dat hun kin-
deren de Bijbel lezen. Ongeveer de helft van de 
kinderen die ondervraagd werden, zeiden dat ze 
nog nooit een Bijbelverhaal gelezen hadden, in 
tegenstelling tot hun ouders die als kind wel de 
gelegenheid hadden de Bijbel te lezen. Als ze de 
Bijbel niet meer lezen, staan we aan het gevaar 
bloot, hen te verliezen. Wij roepen de ouders op 
hun kinderen de Bijbel in handen te geven.” 
Bron: Christian Today, British children no longer know 
the Bible, 01-03-2014 ¡

� DE GEVAREN VAN HET OCCULTE         
     BINNEN DE GENEESWIJZEN
Het bestuurslid Erick Ligtenberg hield op 24 
maart 2014 een lezing met bovenstaande titel. 
Eén van de gevaren die hij noemde, was reiki. Uit 
zijn powerpoint presentatie wordt de tekst van 
de twee slides over reiki overgenomen.


