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Vooraf...
In dit magazine komen drie onderwerpen aan de orde die het gezag van de
Bijbel en daarmee dan ook het gezag van de Heere Jezus ondergraven of
ontkennen. Het raakt je, omdat het Bijbelse fundament wordt genegeerd.
Zou je niet moedeloos worden? De redactie van het Duitse blad Zeitruf
komt met een bemoedigende reactie.

Alles is onder controle
Voor onze ogen voltrekt zich een steeds duidelijker zichtbaar wordende
wetteloosheid die een paar jaar geleden niet voor mogelijk werd gehouden. De werken van God in de schepping en zijn geboden zijn allemaal goed, zoals Hij in Genesis 1 zei. Satans doel is om alles in het
tegenovergestelde te veranderen en het kwade als goed te verklaren
en omgekeerd. De zondige, onverloste mensen worden geregeerd door
de geest van satan en zijn gewillige bevorderaars van de omvorming
van deze wereld in een antichristelijk koninkrijk.
Het gezin als een gemeenschap van man en vrouw als de kleinste cel
van de samenleving wordt systematisch verwoest. Deze omvatten niet
alleen hetzelfde geslacht, partnerschappen, maar in toenemende mate
o.a. ook de ‘gendermanie’.
Het bevorderen van de vermenging van culturen is een ander aspect
dat de maatschappij, niet alleen in Duitsland, diep destabiliseert. Een
weinig roemrijke rol spelen de gevestigde kerken (en ook vrije kerken),
die dit samen met overheidsinstellingen promoten.
Maar dat is niets nieuws, al in de tijd van de Heere Jezus verbonden
religieuze elites zich met de overheid om de Zoon van God te beschuldigen en te veroordelen. Het hoofd van deze duivelse ontwikkeling zal
op een dag de valse religieuze profeet zijn die de massa zal verleiden en
naar de lijfelijke antichrist zal brengen (Openb 13:3 e.v.).
Als we dit alles zien, laten we onze hoofden opheffen, omdat onze verlossing nadert (Luc 21:28). We moeten nuchter zijn en waakzaam, zodat
we niet verleid worden (Luc 21: 8; 1Thess 5:6). Het is een grote troost
dat satan uiteindelijk niet zal zegevieren, maar Jezus Christus, de Zoon
van God: “En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heer zal hem
verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst” (2Thess 2: 8) en: “En het beest werd gegrepen, en met
hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had,
waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen
hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend
geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt” (Op 19: 20).
Laten we daarom op Hem zien, niet op de omstandigheden die ons
zouden kunnen neerdrukken en angst kunnen inboezemen. Jezus
Christus heeft alles onder controle, er ontgaat Hem niets. Hij weet
de juiste weg voor ieder van ons die Hem liefheeft en trouw wil volgen. Hij zegt niet tevergeefs: “Mij is gegeven alle macht in de hemel
en op aarde. (...) En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding
der wereld” (Mt 28:18 en 20b).

Met toestemming overgenomen uit Zeitruf 4/18
Redactie

3

Zwemmen tegen de stroom in
“...dus je bent christen? Wat vind je dan van homoseksualiteit?
Aan het eind van een zwemtraining in het Mercator Plaza zwembad in
Amsterdam werd mij deze vraag gesteld door een medezwemmer. “Heb je
even?” was mijn antwoord en een lang gesprek volgde. Als ik voorlichting
geef over identiteit en seksualiteit worden steevast vragen gesteld als: “Mag
het nu wel of niet?” en “Mag je als homo aan het avondmaal?” of “Mag je als
homo een leidinggevende functie in de gemeente bekleden?”
Zelden of nooit hoor ik iemand vragen: “Laten wij als kerk de liefde van Christus zien aan een ieder, ongeacht de situatie waarin de persoon zich bevindt?”
Het gaat uiteindelijk om de opdracht mensen van harte lief te hebben. Het
gaat erom dat we het goede zoeken voor mensen, hun een weg wijzen en dat
doen op een manier waardoor we mensen niet afstoten, maar winnen voor
Christus. Het gaat om de balans tussen waarheid en liefde.
Christen en homofoob?
Botsende wereldbeelden
Als je vanuit je christelijke levensovertuiging homoseksualiteit afwijst, word je al snel homofoob,
intolerant en abnormaal genoemd.
De hele discussie en ophef rond het
openbaar worden van de “Nashville
Verklaring” heeft hier ook aan bijgedragen.
Hoe is dit beeld ontstaan? Als christenen in de westerse samenleving
leven we aan het begin van de 21e
eeuw in een tijd van ongekende veranderingen op het gebied van mens
zijn (genderdiscussie) en de veranderende visie op huwelijk en seksualiteit. Onze cultuur wordt niet langer
bepaald door het joods-christelijk
denken en onder invloed van de
seculiere tijdgeest lijkt het ontzag
voor Gods schepping van de mens
steeds verder op de achtergrond te
raken. Veel mensen ontkennen het
scheppingsverhaal, waarin God de
mens naar Zijn beeld, man en vrouw,
tot Zijn lof en heerlijkheid geschapen heeft (Genesis 1:27-8) en het
huwelijk als het verbond tussen man

en vrouw heeft ingesteld en waarbinnen (seksuele) intimiteit thuishoort (Genesis 2:24). Deze denkwijze
vormt een grote bedreiging en uitdaging voor de kerk.
Hoe kunnen we net als de Heere
Jezus, vol van genade en waarheid
(Joh 1:14) vasthouden aan de traditionele Bijbelse waarheden, zowel op
de preekstoel als in het pastoraat?
Erwin W. Lutzer, senior pastor van
Moody Church, Chicago, zegt in “The
truth about same-sex marriage” (De
waarheid over het huwelijk tussen
twee personen van hetzelfde geslacht) het volgende: “Zij die zeggen
dat ze een homoseksuele relatie kunnen aangaan met Gods toestemming,
bedriegen zichzelf. Ze vergeten, dat
God van ons verwacht dat we toegewijde discipelen zijn, ongeacht of we
een intieme seksuele relatie hebben
of niet. (...) God geeft ons allemaal een
hogere roeping. Voor alleengaanden
is het de ene roeping, voor getrouwde
mensen een andere, maar alle serieuze
gelovigen zullen streven naar de hoge
morele standaard. We moeten ons toewijden om heilig te zijn, al hebben we
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Hoe kunnen we
net als de
Heere Jezus,
vol van genade
en waarheid
vasthouden aan de
Bijbelse waarheden,
zowel op de
preekstoel als in
het pastoraat?

”

het nog niet bereikt. Seksuele zonde
kan geen deel uitmaken van dat streven (pag. 97-98).”
Als we uitgaan van het feit dat een
seksuele relatie slechts binnen het
huwelijk tussen een man en een
vrouw door God gezegend kan worden, wat is dan de boodschap voor
de alleengaanden (homo- of heteroseksueel)? Wat zijn de behoeften en
hoe kan de kerk in deze behoeften
voorzien?
Ontwikkel een duidelijke visie
op (homo)seksualiteit
Vaak ervaren personen met ongewenste homoseksuele/lesbische gevoelens dat zij een “buitencategorie”
vormen. Zorg voor een duidelijke
visie op homoseksualiteit, maar geef
tegelijk aan dat het hierbij niet moet
gaan om morele standpunten die
als struikelblok dienen, maar vanuit
de bewogenheid van Christus zal dit
thema besproken moeten worden.

Biedt een veilige plek aan
Het is van belang om een gesprek
in een open sfeer aan te gaan.
Neem er rustig de tijd voor, niet
even na de zondagse dienst, maar
nadat men een afspraak heeft
gemaakt. In het gesprek is het in
eerste instantie van belang om
te luisteren naar de ander. Luister
ook naar het verhaal achter het
verhaal. Vaak heeft men te maken
gehad met afwijzing of teleurstelling. We moeten luisteren, ook als
we de overtuiging hebben dat de
ander keuzes heeft gemaakt die
tegen Gods bedoeling ingaan.
Ga met mensen op weg
Als iemand in de kerk “uit de kast
komt”, is het van cruciaal belang hoe
deze persoon ondersteund wordt.
Besef, dat je met een broeder of zuster te maken hebt als jezelf, maar met
andere worstelingen in het leven. We
hebben elkaar zo hard nodig om de
Heere Jezus te volgen in een overwinningsleven. Besef en waardeer
de keuze voor de gelovige die besluit
celibatair te leven en leef en bid mee
als de persoon, net als alle andere gelovigen, van dag tot dag veranderd

wil worden naar het beeld van de
Heere Jezus en dat dit misschien ook
verandering zou kunnen brengen in
de seksuele oriëntatie.
Ik heb helaas veel verhalen gehoord
van afwijzing binnen de kerk van gelovigen met een (ongewenste) homoseksuele/lesbische oriëntatie. In
onderstaand persoonlijk getuigenis
wil ik mijn eigen positieve ervaring
delen.
Een getuigenis van Gods liefde
en veranderende kracht
Toen ik als 22-jarige “uit de kast kwam”
met mijn homoseksuele oriëntatie,
reageerden mijn familie en vrienden
liefdevol en accepterend. Toen ik 12
jaar later “tot geloof kwam”, waren de
reacties heel wat minder positief.
Ik ben geboren in Den Haag en opgegroeid in Voorburg. Het gezin
voelde als een veilige plaats met
ouders die van mij hielden en een
oudere zuster die mijn beste vriendin
was. Geloof speelde geen rol en de
zondagen brachten we door op het
voetbalveld. Mijn vader was semiprofvoetballer in mijn jongste jeugd
en later in zijn trainersloopbaan
was ik een vaste supporter van welk
team hij ook maar coachte. Zelf ben
ik nooit gaan voetballen. “Je schopt
nog geen deuk in een pakkie boter,”
had hij eens gezegd en dat deed
behoorlijk pijn.
Zwemmen en waterpolo werden
mijn sporten en ik was redelijk succesvol.
Op een ochtend toen de wekker afliep om weer eens vroeg te trainen
in het zwembad, werd ik wakker
met een verwarrende droom waarin
homoseksuele gevoelens een rol
speelden. Ik was er enorm door geschokt en schaamde me ook. “Het
zal wel weer over gaan, als ik er geen
aandacht aan besteed,” besloot ik,
maar de gevoelens verdwenen niet.
Toen ik op 22-jarige leeftijd uit militaire dienst kwam, ontmoette ik een
jongen waar ik gevoelens voor kreeg
en we startten een relatie. De tijd
voor geheimhouding was nu voorbij
en ik besloot “uit de kast” te komen.
De reacties waren positief. “We houden niet minder van je en je blijft
onze zoon,” was de reactie van mijn
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ouders en ook de vriendenkring was
van mening dat er wat hen betreft
niets veranderde aan onze vriendschap.
“The gay lifestyle”
In de gaybars van Den Haag kon je
me in die tijd regelmatig vinden. Ik
hoefde me daar niet te schamen voor
mezelf en werd er volledig geaccepteerd. Toch maakte het me wel eens
triest, als ik besefte dat ik met deze
levensstijl dus nooit vader zou kunnen worden en dat was iets wat ik
wel altijd graag had gewild.
Toen ik uitgekeken was in Den Haag,
verhuisde ik naar Amsterdam en
dook daar volop het uitgaansleven
in, waar ik veel dronk en softdrugs
gebruikte. Op een dag vertelde een
goede vriend, dat zijn moeder naar
de kerk was geweest en dat de dominee had gesproken over hoe God de
mens geschapen had en dat Hij in de
Bijbel duidelijke kaders had gegeven
voor relaties en seksualiteit en dat
elke seksuele relatie buiten het huwelijk tussen een man en een vrouw
zijn doel miste. Ik was hierdoor flink
teleurgesteld. Ik had altijd wel geloofd, dat er meer tussen hemel en
aarde was en ik had zelfs een gebedje uit mijn hoofd geleerd. Alhoewel
deze boodschap voelde als een klap
in het gezicht, ben ik mij toch gaan
verdiepen in het christelijke geloof
door een Bijbel te kopen en die te
gaan lezen.
Dat was nog niet zo gemakkelijk en
uiteindelijk besloot ik voor een keer
een kerkdienst bij te wonen en als
ik de mensen daar dan zou vertellen van mijn levensstijl, dan zouden
ze me ongetwijfeld de deur wijzen.
Niets bleek minder waar!
Thuiskomen bij God
Na afloop van de dienst werd ik door
een oudere dame uitgenodigd voor
een kop koffie en ik vertelde haar
meteen maar over mijn homoseksuele levensstijl in Amsterdam en wat ik
allemaal dronk en gebruikte. Toen ik
uitgepraat was, keek ze me liefdevol
aan en zei: “Nou dat is een bijzonder
verhaal,” om mij vervolgens het evangelie te vertellen en uit te leggen hoe
je Jezus als je Heere en Heiland kunt
volgen. Vervolgens bad zij samen met

“

Ik geloofde
dat God herstel
wilde brengen
van de pijn
in mijn leven.

mij het “zondaarsgebed”, omdat ik
de Heere Jezus wel wilde volgen.
De week erop volgend voltrok zich
een volledige transformatie in mij.
De behoefte om te drinken en het
uitgaansleven in te gaan was er niet
meer en ik ervoer een enorme blijdschap. Corrie, de dame die me bij
de Heere Jezus had gebracht, legde
me uit dat dit de liefde van God was.
Ook vertelde ze maar meteen wat de
Bijbel zegt over identiteit en seksualiteit en de scheppingsorde en ik geloofde de teksten die ze mij liet zien.
Al spoedig wilde ik pastorale zorg,
omdat ik geloofde dat God herstel
wilde brengen van de pijn in mijn
leven. Ook besloot ik de levensstijl voorgoed te verlaten, omdat ik
overtuigd was dat dit tussen God
en mij instond. Dit besluit stuitte
helaas op veel onbegrip van mijn
vrienden en ook familie.
Zending
Vol van de liefde van de Heere Jezus
kwam ik anderhalf jaar later op het
zendingsveld terecht. Ik deed een
DTS, Discipelschap-training-school,
bij Jeugd met een Opdracht in Heerde en zegde mijn baan op. De Heere
sprak, dat ik na de DTS terug moest
gaan naar Amsterdam om studies te
volgen bij JMEO (University of the
Nations) om daarna een bediening
te beginnen en een boodschap van
hoop en herstel te brengen aan mensen met een homoseksuele oriëntatie, zowel binnen als buiten de kerk.
Bij JMEO Amsterdam leerde ik Sara
kennen. Een prachtige Braziliaanse

vrouw, waar ik meteen verliefd op
werd. Dat was best even schrikken,
maar omdat de gevoelens wederzijds waren en we God en elkaar vertrouwden voor een mooie toekomst,
trouwden we. De Heere heeft ons gezegend met een prachtige zoon. Het
vaderschap ervaar ik elke dag nog als
een geschenk, hoe moeilijk het soms
ook kan zijn.
Een leven met God vind ik het
mooiste dat er is. Zijn werk met mij
op het gebied van herstel is nog
altijd niet af en ik heb daar vrede
mee. Mijn gebrokenheid brengt
me vaak dichter naar Hem en ik
kan daardoor ook anderen die een
soortgelijk proces doorgaan beter
begrijpen en begeleiden. Ook al
voelt het vaak als zwemmen tegen
de stroom in, toch wil ik dit in Zijn
kracht blijven doen, wetende dat
als ik op een moment niet meer
zwemmen kan, ik met Hem “over
het water mag wandelen”. ¡

Richard Oostrum
Richard Oostrum heeft
bij de University of the
Nations studies afgerond op het gebied van
culturele antropologie,
pastoraat en verslaving. Vanuit Bijbels perspectief en zijn eigen ervaringen geeft hij
voorlichting en pastorale zorg rond het
thema seksuele identiteit/ homoseksualiteit.
Richard is inmiddels 17 jaar gelukkig
getrouwd en trotse vader van een zoon.
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mijn vrienden
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PCM in het licht van Bijbelse pedagogiek
De opmars van mensgerichte methodieken binnen het christelijk onderwijs
‘Eigenlijk handelde jij net echt PCM. Goed zo!’ Je kunt dit compliment tegenwoordig zomaar krijgen van een collega
die iets meer af weet van PCM en die net gezien heeft, hoe je in een gesprek met een leerling begrip toonde voor diens
gevoelens. De laatste jaren horen we in toenemende mate over PCM in het onderwijs. Teams krijgen scholing, leerkrachten ontdekken hun eigen persoonlijkheidsprofiel en eveneens dat van hun leerlingen, onderwijsmensen laten
zich scholen tot PCM-trainer en de verwachting wordt gewekt dat PCM hét middel is om “in verbinding” – een woord
dat bij PCM vaak gebruikt wordt - met elkaar te leven. Er zijn inmiddels scholen die niet alleen ‘vreedzaam’ maar ook
‘PCM’ zijn. Is het goed om zomaar mee te gaan in deze psychologie? Van welk mensbeeld gaat PCM uit en hoe verhoudt dit alles zich tot Gods Woord? Het is geen overbodige luxe om hier over na te denken.
Aansluiten op elkaars behoeften
De grondlegger van PCM is Taibi Kahler. PCM staat
voor Process Communication Model en wordt
gebruikt door zakenmensen, managers, politici, medici en onderwijzers over de hele wereld. Kahlers
methodiek is gebaseerd op de ideeën van Eric Berne,
de grondlegger van de transactionele analyse. Bij de
transactionele analyse ligt de focus op het versterken
van de eigen autonomie en het van daaruit inzetten
van interventies. Het gaat uit van een humanistische
levensvisie die onder de positieve psychologie wordt
geschaard.
Kahler voelde zich aangesproken door een uitspraak
van Berne, die stelde dat er op een dag iemand in staat
zou zijn om een heel levenspatroon in korte tijd te identificeren. Kahler ontdekte, dat psychologische behoeften zich uiten in gedrag. Als aan deze behoeften tegemoet wordt gekomen, ontstaat er geen disstress (pijn,
leed, verdriet – verderop ‘negatieve stress’ - genoemd),
maar juist verbondenheid. PCM is doortrokken met de
gedachte dat alles draait om verbinding. Deze verbinding komt niet tot stand op basis van gezamenlijke
normen en waarden, visie of overtuiging, maar op basis
van psychologische behoeften waaraan wordt voldaan.
Deze theorie lijkt interessant te zijn voor terreinen waarop communicatie een grote rol speelt voor het behalen
van doelen, zoals het bedrijfsleven, de politiek, maar
ook het onderwijs.

gecreëerd, waarin verbinding kan worden gemaakt met
alle leerlingen uit de klas, ook de leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Daardoor hebben leerlingen
meer plezier in het schoolleven en leveren ze ook betere prestaties, waardoor er o.a. minder ziekteverzuim
en schooluitval ontstaat.
PCM in Bijbels licht
Dat het belangrijk is om oog te hebben voor de
behoeften van anderen vraagt geen toelichting.
Natuurlijk is het ook handig om te weten hoe jezelf in bepaalde situaties reageert en wat dit met
de ander doet. Keer op keer zullen we moeten
aansluiten bij onze leerlingen, die allemaal weer
anders zijn. Maar is hiermee alles gezegd? Wat missen we bij PCM en wat halen we ermee in huis?

Het Process Communication Model definieert zes persoonlijkheidstypen waarvan wordt gesteld dat iedere
mens die in zich heeft: de Harmoniser, Gestructureerd
Denker, Doorzetter, Dromer, Promotor en Rebel. De
opbouw en intensiteit is voor iedereen verschillend.
Dit wordt inzichtelijk gemaakt in een persoonlijk profiel, ook wel het persoonlijkheidshuis genoemd. Het
persoonlijkheidshuis laat zien hoe iemand het liefst
communiceert, wat iemand motiveert en welk gedrag
iemand laat zien als hij negatieve stress ervaart. PCM
stelt, dat deze manier van kijken naar jezelf en de ander leidt tot meer begrip en kan worden ingezet om de
ander tot beter functioneren te brengen.
In schooltermen vertaald zou het inzetten van PCM betekenen dat er een sociaal veilige leeromgeving wordt

Je zult - om een voorbeeld te noemen - maar een ‘promotor’ zijn… Je bent charmant en overtuigend, maar
oh wee als je stress ervaart…! Je verliest dan je geduld,
je overtreedt regels, je manipuleert en zaait verdeeldheid. Is dit alleen gedrag dat bij een promotor ontstaat
door stress of mogen we op grond van de Bijbel stellen dat het hier gaat om zonden waartoe niet alleen de
promotor, maar elk mens geneigd is (Gal 5:18-21)?

7

De Bijbel beschrijft de vrucht die ontstaat door een
leven dat door Gods Geest geleid wordt (Gal 5:22). Zelfs
stressfactoren kunnen dan met liefde, blijdschap, vrede,
geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing tegemoet getreden worden.
Is dát niet wat we kinderen moeten voorhouden?
Wat maakt dat we liever kiezen voor snelle menselijke oplossingen dan dat we ons laten gezeggen door
Bijbelse richtlijnen, als het gaat om zoiets belangrijks
als omgang met elkaar en gedrag?
Bezinning binnen het christelijk onderwijs
PCM heeft een tweeledig effect. Enerzijds kan het herkenning en zelfs ook opluchting geven: ‘O, komen mijn
gevoelens daar vandaan...’; ‘Die collega doet wel kattig,
maar is dus eigenlijk heel onzeker...’; ‘Dat kind reageert
zo op mij, omdat het zich niet begrepen voelt...’ Het lijkt
alsof je met PCM in het dagelijks leven veel kunt bereiken. Zeker als je de driedaagse cursus doet, zul je merken dat PCM je ‘inpakt’. Tegelijkertijd kun je als christen
het gevoel krijgen van ‘Hier klopt iets niet, er wordt
geen rekening gehouden met de Bijbelse mensvisie.’
Wat gebeurt er als je je tijdens een cursus laat onderwijzen in het gedachtegoed van PCM en wat gebeurt
er als je je voedt met de Bijbel? Kom je dan tot dezelfde
conclusie, als het gaat om visie op gedrag? En zo niet,
wat zegt dit dan over PCM op een school waar men zegt
dat de Bijbel richtsnoer is?

En als de PCM-diagnose mank gaat, klopt het medicijn
van verbinding dan wel of bestrijden we dan alleen
symptomen?
PCM definieert persoonlijkheid en gedrag anders dan
de Bijbel dat doet. PCM gaat uit van de humanistische
psychologie: ‘Ik ben oké, jij bent oké.’ PCM wekt daarbij
de indruk dat sociale omgang maakbaar is. Het doel is
om een werkbare samenleving te creëren, waarin iedereen oog heeft voor de behoefte van de ander. PCM
suggereert, dat als negatieve stress voorkomen wordt,
daarmee ook negatief gedrag voorkomen wordt. Een
prachtig ideaal… De realiteit is echter dat de mens sinds
de zondeval (Gen 3) niet meer in staat is om goede communicatie in stand te houden. Dat wat PCM negatieve
stress noemt, speelt een grote rol binnen alle relaties. Is
dit alleen te wijten aan het elkaar niet goed benaderen
en begrijpen? Blijkbaar spelen er meer factoren een rol
in het gedrag van mensen en de regulering daarvan.

De opmars van PCM binnen christelijke scholen bepaalt
ons bij een breder vraagstuk. Hoe gaan we om met het
aanbod aan methodieken dat er is?

Wie zich echter door de Geest van Jezus Christus laat
leiden, zal merken, dat de door PCM benoemde negatieve stress steeds minder ruimte krijgt. Hij is in staat
om door mensen gedefinieerde gedragspatronen te
doorbreken (Rom 8:13).

Het is opvallend dat positief christelijke scholen er
vaak goed in slagen om hun christelijke identiteit
helder te omschrijven en uit te dragen, maar dat als
het gaat om de omgang met elkaar en de aansturing
van gedrag soms allerlei trainingen en methodieken
met veelal humanistische denkbeelden binnengehaald worden. Zo kunnen kinderen die tijdens de
Bijbelles leren, dat ze de Heere Jezus nodig hebben
om tot hun Bijbelse bestemming te komen, tijdens
de SOVA-les horen dat ze kanjers zijn die het vooral
van zichzelf moeten hebben. Liften we als christelijke scholen met enige vertraging toch mee op de
stroom van alles wat ons wordt aangeboden?

Bij PCM staat de mens met zijn behoeften in het middelpunt. Alles draait om het elkaar recht doen in de behoefte en om het begrijpen van stressgedrag. Maar wat
bereiken we hier werkelijk mee? Stel: je motiveert een
‘rebel’ om op te ruimen door er een wedstrijd van te maken. Resultaat op korte termijn: je voldoet aan de psychologische behoefte van de rebel en de rommel wordt
opgeruimd. Resultaat op lange termijn: geen.
Is dit opvoeden? Willen we kinderen op lange termijn
niet leren, dat God van ons vraagt om gehoorzaam te
zijn aan het gezag dat over ons gesteld is? Waar is bij
PCM de ruimte voor het Bijbelse opvoeden, bijschaven
en corrigeren? Waar wordt de gezagsorde tussen kind
en volwassene benoemd? Bij PCM sta je beiden in het
zelfde ‘veld’. De Bijbelse richtlijn is niet om de mens in
het gareel te houden door aan zijn behoeften te voldoen. De Bijbelse richtlijn is verandering door wedergeboorte en van daaruit gehoorzaamheid aan de Bijbelse
leefregels.

Denken we niet verder dan ‘als het maar werkt’? Zijn
we ons bewust van het onderwijs wat de Bijbel ons
geeft over de tijd voorafgaand aan de wederkomst van
Christus, waarin het getuigenis van Gods Woord steeds
meer onder druk zal komen te staan en waarin Gods tegenstander mensen zand in de ogen zal strooien door
waarheid voor leugen te vervangen? De mens wordt
hierdoor, in zijn doen en denken, losgeweekt van God
en Zijn Woord (2Thess 2:7-12).
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Bijbelse pedagogiek
Wat dan wel? Allereerst vraagt dit alles bezinning. Waar
staan we als christelijke school? Welke Bijbelse normen
en waarden hanteren we als het gaat om gedrag en
waar blijkt dat uit in de dagelijkse omgang met kinderen? Welk gedrag willen we zien bij kinderen en op
grond waarvan?
De Bijbel biedt bruikbare handvatten voor goede communicatie en gedragsverandering. De Bijbel leert ons
een model van afgeleid gezag, waarbij we als opvoeders
gezag uitoefenen over kinderen die aan onze verantwoordelijkheid zijn toevertrouwd. Datgene wat we als
norm willen overdragen, ontlenen we aan Gods gezag,
waaronder wij ook zelf staan. Binnen deze gezagsorde
hebben we oog voor de eigenheid van kinderen. Echter, we kijken daarbij niet als eerste naar het kind en zijn
behoefte, maar naar het kind in relatie tot zijn Schepper.
We hebben oog voor gegeven gaven en talenten en we
zien dat het kind geneigd is tot zonde. Ook zien we het
kind binnen de context van een gebroken wereld met
alle verdrietige gevolgen van dien. Binnen deze gezagsorde willen we kinderen opvoeden tot volgelingen van
Jezus Christus die hun capaciteiten inzetten in dienst
van hun Schepper. Zondige gedragspatronen hebben
de neiging om steeds groter te worden. Niet een schijnbaar verbeterd menselijk contact, maar het contact van
God uit met de mens kan hier verandering in brengen.
We mogen de kinderen wijzen op vergeving en vernieuwing die bij de Heere Jezus Christus te vinden zijn.
Vanuit ons afgeleid gezag hebben ook vorming en
tucht een plaats in het onderwijs. Het uiteindelijke doel
is geen oppervlakkige gehoorzaamheid, maar verandering van het hart. Hartsverandering is de Bijbelse
basis van gedragsverandering. Het is daarom van groot
belang dat we kinderen al jong bekendmaken met de
Bijbelse boodschap en hen ‘bij Christus brengen’. In Zijn
handen zullen ze instrumenten worden om anderen te
bereiken met de boodschap van Zijn liefde.

“

De Bijbel leert ons
een model van
afgeleid gezag,
waarbij we als
opvoeders gezag
uitoefenen over kinderen
die aan onze
verantwoordelijkheid
zijn toevertrouwd.

”

Binnen de context van een gebroken schepping kan
opvoeden een hele opgave zijn. Naast vorming en
tucht mogen we in navolging van de goede Herder
ook herderlijke zorg aan kinderen geven. Kinderen
vragen van ons liefdevolle zorg en aandacht en veel
geduld. Daarbij hebben we oog voor individuele noden en beperkingen. Ingewikkelde opvoedsituaties
vragen soms om bijzondere middelen om het kind
bij te sturen of de rust in de klas te bewaren. Natuurlijk mogen we gebruik maken van beschikbare opvoedmiddelen. De vraag moet daarbij echter niet
alleen zijn of het middel werkt, maar allereerst of
het middel de toets van Gods Woord doorstaat
en of het past bij ons uiteindelijke opvoedingsdoel. ¡

DOORDENKER:
“Wie hier met de Heere Jezus
zijn weg gaat, die is ook in
de eeuwigheid bij Hem.”
Heinrich Jochums (1904-1986)

Mirjam Both en Bastin Romijn
Mirjam Both is leerkracht basisonderwijs en Bastin Romijn is
leerkracht speciaal basisonderwijs.
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Achtergronden islam
In het magazine van de Bekenntnisbewegung Kein anderes Evangelium, maart/april 2019, stond een open brief
die aan de rooms-katholieke parochie in de Duitse plaats Coesfeld gericht was. De aanleiding was dat in de
gemeentebrief die voor de parochianen bestemd was, de tekst Een ster gaat op en de wijzen uit het oosten volgen hem misbruik werd. Deze tekst was namelijk gewijzigd in Een andere ster uit het oosten gaat op en daarmee werd de islam bedoeld. Bovendien vermeldde de leiding van de parochie in diezelfde gemeentebrief, dat
de bouw van een moskee een verrijking voor de plaats was. Het gevolg was dat voorganger Eberhard Kleine de
volgende open brief aan de parochie richtte.

Open brief
Eberhard Kleina						
(gepensioneerd schoolpastor)
Julius-Brecht-Str. 42
32312 Lübbecke

3 januari 2019

Katholieke parochie Anna Katharina
t.a.v. decaan Johannes Hammans
In Tüskenbach 18
48653 Coesfeld
betreft: gemeentebrief in de adventstijd
Mr. Hammans,
Via een vriend ontving ik de gemeentebrief. Met betrekking tot de achter ons
liggende advents- en kersttijd, staat daarin: “Er gaat een ster op en de wijzen uit
het oosten volgen hem.” ........ “Een andere ster uit het oosten is bij ons “. Dat met
deze “andere ster uit het oosten” de islam wordt bedoeld, blijkt ondubbelzinnig uit het volgende. Er wordt verwezen naar de islamprofessor Khorchide,
die in de kerk lezingen hield en aanzetten gaf om tot één religie te komen. De
geplande bouw van een moskee in Coesfeld zou volgens hem een “verrijking”
zijn.
Ik kan het gewoon niet verdragen: uw gemeente wordt hiermee in grote
verwarring gebracht. Laat ik het zo emotieloos mogelijk zeggen: wie zoiets
beweert, kan onmogelijk de islam kennen. Of anders uitgedrukt: diegene wil
de islam graag vanuit een bepaald gezichtspunt waarnemen. Het gelijkstellen van de ster van Bethlehem met de “nieuwe ster van de islam” is voor mij
een godslastering:
•

In de eerste plaats is deze islamitische ster, die kan worden gevonden
op veel vlaggen van islamitische staten, het symbool van de heidense
oud-Arabische godin al-Uzza, terwijl de maansikkel op elke moskee de
maanmoeder al-Lat vertegenwoordigt.
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“

Het gelijkstellen
van de ster
van Bethlehem
met de “nieuwe ster
van de islam”
is voor mij
een godslastering.

”

•

Ten tweede werden in de naam van deze “andere ster” 1400 jaar lang,
ongeveer 270 miljoen “ongelovigen” in nooit eindigende “heilige oorlogen” (jihad) omgebracht1. In India was sprake van ongeveer 80 miljoen doden; door islamitische oorlogen ontstonden de huidige staten
Pakistan en Bangladesh. Het Midden-Oosten en Noord-Afrika, die tot de
komst van de islam christelijk waren, werden in oorlogen wreed geïslamiseerd. Het ergste werd Afrika geteisterd met ongeveer 120 miljoen
doden, 13 lange eeuwen was dat werelddeel het wervingsgebied voor
ten minste 17 miljoen zwarte Afrikaanse slaven die naar het noorden
en het westen tot aan de kust werden gedreven, waar ze op schandelijke
wijze door Europese slavenhandelaars naar Noord-Amerika werden gebracht, maar ook naar Arabische landen.2 Daarnaast zijn ongeveer één
miljoen West-Europese christelijke slaven gevangengenomen aan de
kusten van de noordelijke mediterrane landen. Dit alles is gelegitimeerd
door het islamitische geloof. En: slavernij bestaat daarom in de Arabische landen tot vandaag, hoewel officieel afgeschaft. De heer Khorchide
heeft daar waarschijnlijk niet over gesproken.

Ik betwist niet, dat ook in de naam van Jezus Christus oorlogen werden gevoerd en talloze mensen hun leven verloren. Het niet te overbruggen verschil
is echter, is dat Heere Jezus nooit heeft opgeroepen tot strijd, geweld en
oorlog. Wie in de naam van deze Heere oorlog voerde, verraadde Hem. Mohammed daarentegen heeft echter 60 oorlogen gevoerd in de naam van
zijn god.
Ik ben me er goed van bewust dat in onze kerken Allah, de god van de islam,
vaak aan de God van de Bijbel wordt gelijkgesteld. Het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) heeft dit reeds in de geloofsdocumenten ‘Nostra Aetate’ en
‘Lumen Gentium’ gedaan en veel protestantse bisschoppen en predikanten
hebben het overgenomen. Maar dat is helemaal niet volgens het Woord van
God, zoals we dat in de Bijbel vinden, omdat de ‘god’ van de Koran frontaal
en heftig het christelijk geloof aanvalt: hij ontkent de drie-enige God van
de Bijbel (soera 2,284; 4,171; 5,72; 19,35; 19,88-92), beweert ,dat Jezus Christus
niet de Zoon van God is (soera 4,171; 23,91; 43,81; 72,3) en niet gekruisigd is
(soera 4,157), maar dit zijn onmisbare kerncomponenten van het christelijk
geloof in alle denominaties.
Allah bestempelt allen die in de ene God geloven, zoals geopenbaard in de
Bijbel, als “kuffar” (“ongelovigen”, eigenlijk: het leven onwaardig), bestemd
voor de hel (soera 2,39; 98,6) en minder dan het vee (soera 7,179; 8,55; 47,12),
als doof, stom en blind en zonder verstand (soera 2,171). Sommige van de
“ongelovigen” heeft Allah in apen en varkens veranderd (soera 2,65; 5,60;
7,166). Als zij zich tegen Allah verzetten, moeten zij gekruisigd worden of afwisselend aan handen en voeten verminkt en uit het land verdreven (soera
5,33) worden. Dit is niets anders dan religieuze discriminatie en vervolging
van niet-moslims. Als men daarbij nog bedenkt, dat Allah zichzelf de meest
sluwe noemt (soera 3,54; 8,30) en al zijn volgelingen in de hel gooit, misschien
de ene of de andere weer eruit neemt (soera 19,68ff ), dan weet je vanuit het
perspectief van de Bijbel, dat we te maken hebben met de tegenstander of
de vijand van God. Dit wordt bevestigd door de Bijbel: “Wie is de leugenaar
dan wie loochent, dat Jezus de Christus is? Dit is de antichrist, die de Vader en de
Zoon loochent” (1Johannes 2:22). Ik geef hiermee geen waardeoordeel over
moslims als mensen, maar over de islam als religie. Ook voor de moslims stierf
Jezus Christus en Hij wil hen ook verlossen. Ook zij moeten Gods Woord
horen.
Wat vraagt Allah nu van zijn volgelingen? Hij wil onderwerping, onvoorwaardelijke overgave. ‘Islam’ betekent niet ‘vrede’ zoals steeds weer onjuist wordt
beweerd, maar onderwerping in de zin van overgave aan Allah. Vrede betekent “salam”; het klinkt vergelijkbaar, maar is iets anders.
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Wie is de
leugenaar dan
wie loochent,
dat Jezus
de Christus is?
Dit is de antichrist,
die de Vader
en de Zoon
loochent.
1 Johannes 2:22

1. Bill Warner, De sharia voor niet-moslims,
CSPI International 2015, p 45
2. Tidiane N’Diaye, De gesluierde genocide, de
geschiedenis van de islamitische slavenhandel in Afrika, Rowohlt 2010

De moslims halen de wil van Allah uit hun belangrijkste religieuze document,
de Koran, die als het ongeschapen en eeuwig geldende woord van Allah
geldt, evenals uit de Hadith, de erkende uitspraken en daden van Mohammed buiten de Koran, en ten derde, uit de biografie van Mohammed (Sira).
Alles samen worden ze beschouwd als soenna, overgeleverde traditie. Hieruit
leidt men de islamitische goddelijke wet van de sharia af, die niet als boek
bestaat. De sharia staat boven alle wetten die door de mens zijn gemaakt.
Mohammed wordt beschouwd als een “goed voorbeeld voor iedereen, die op
Allah....hoopt” (soera 33,21) en als “de boodschapper van Allah en het zegel
der profeten” (33,40). Hij is een absoluut model, dat door iedere moslim geïmiteerd moet worden. Voor moslims betekent “zegel” dat Mohammed de laatste
profeet is en degene die de volledige waarheid brengt. Jezus Christus wordt
alleen gezien als iemand die voorafgaat, weliswaar een profeet, maar die nog
niet de volledige waarheid bezat. Dit is niet acceptabel voor christenen.

“

‘Islam’ betekent
niet ‘vrede’
zoals steeds
onjuist wordt
beweerd, maar
‘onderwerping’
in de zin van
overgave aan
Allah.

Vrede betekent
‘salam’; het klinkt
vergelijkbaar,
maar is
iets anders.

”

De taak en het gebod voor elke individuele moslim is, naast de zogenaamde
vijf zuilen van de islam, de zogenaamde zesde zuil van de jihad. ‘Jihad’ betekent in de eerste plaats de ‘inspanning voor de zaak van Allah’, de verspreiding van zijn heerschappij, kortom, islamisering. Waar Allah al heerst, is het
‘huis van de islam’ (dar al-islam), waar hij nog niet regeert, zoals bij ons,
het ‘huis van de oorlog’ (dar al-harb). Het ‘huis van de islam’ moet worden
uitgebreid tot de hele wereld: “Hij is degene, die Zijn Boodschapper (Opm.
Mohammed) heeft gestuurd om met de leiding en de religie van de waarheid
te zegevieren over iedere andere religie” (soera 61,9). Andere verzen over de
wereldverovering zijn: 2,193; 8,39; 48,28.

De jihad heeft veel verschillende facetten en vormen. Door geboorte-jihad
en immigratie-jihad, zou het aantal moslims in het ‘huis van de oorlog’ zo omhoog moeten gaan, dat de “ongelovigen” in de minderheid raken. Door het
beleid van onze regering zijn we daar goed naar onderweg. Jihad is ook de
bouw van een moskee, zoals gepland in Coesfeld. Een moskee is een belangrijke basis in het land van de ‘ongelovigen’. Het bijbehorende stuk grond
behoort voor altijd tot de invloedssfeer van Allah. De oproep van de muezzin vanaf de minaret breidt Allahs machtsgebied nog verder uit tot de plaats
waar de oproep nog steeds hoorbaar is, zelfs als de ‘ongelovigen’ zich er nog
niet eens van bewust zijn dat ze al onder de macht van Allah staan. Uw toewijding aan de islam kan later komen. Andere voorbeelden van de jihad zijn
bijvoorbeeld: de handhaving van halalvoedsel op scholen, kleuterscholen,
enz., de inrichting van een islamitische begraafplaats, de reservering van
islamitische zwemtijden en badkleding in zwembaden, het inbrengen van
elementen van de sharia in de jurisprudentie (bv. het tolereren van meerdere huwelijken en kinderhuwelijken, zoals reeds bij ons gebeurt), etc., kortom,
gewoon alles om de invloed van de islam in het ‘huis van de oorlog’ waarbij
de ‘ongelovigen’ het (nog) voor het zeggen hebben, uit te breiden en de invloed van de ‘ongelovigen’ terug te dringen. En natuurlijk vallen alle daden
van geweld in de naam van Allah (Allahu akbar = Allah is groter) ook onder
de jihad, zoals Mohammed die uiteindelijk heeft voorgeleefd. In de Koran zijn
er meer dan 20 geweld- en strijdverzen tegen ons ‘ongelovigen’: “Wanneer u
de ongelovigen treft, hak hen het hoofd af totdat je een slachting onder hen heb
aangericht” (soera 47,4). Daarvoor stelt Allah een beloning in het vooruitzicht:
“Wie vecht in de weg van Allah, hetzij dat hij valt of dat hij overwint, voorwaar,
Wij geven hem een grote beloning” (soera 4,74). De zogenaamde islamitische
‘martelaars’, die zichzelf opblazen voor Allah of op een andere manier sterven,
hopen in het paradijs op paradijselijke maagden (soera 2,25). Volgens een Hadith zouden het 72 engelachtige wezens zijn, die beschikbaar zijn voor eeuwige seks en die na elke geslachtsgemeenschap weer maagd worden. Bovendien stroomt de wijn voortdurend in het paradijs: “Zie, voor de rechtvaardigen
is een gezegende plek, tuinbehuizingen en wijngaarden, maagden met zwellende
borsten, collega’s, en vol bekers” (soera 78,31ff ).
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Allah legt zich echter nooit vast: “Hij vergeeft wie hij wil en straft wie hij wil” (soera
2,284; 3,129). De moslims moeten daarom zoveel mogelijk goede werken doen in
de hoop dat hij hen misschien genadig is.
Waar de islam geleidelijk aan kracht wint, worden alle ‘ongelovigen’ gediscrimineerd. Ik wil drie voorbeelden noemen:
• Het is bekend dat de interne veiligheid enorm achteruit is gegaan sinds de
immigratiegolf. Volksfestivals met betonnen bolders en politie met een machinepistool ter bescherming van bezoekers zijn bijna normaal geworden.
Maar voor mij is dat niet normaal. Ook niet de vele steekpartijen en andere aanvallen. Toen op 29 december 2018 vier jeugdige moslims in Amberg
in Beieren een spoor van geweld trokken door de stad met 12 gewonden,
mensen die hen willekeurig voor de voeten kwamen, kunnen verschillende
motieven een rol hebben gespeeld: eer, mannelijkheid bewijzen, machtsaanspraak op de weg, demonstreren o.i.d. Misschien hebben ze niet eens
aan hun religie gedacht. Wie echter net als deze jonge mensen een islamiseringproces heeft ondergaan, kan het gevoel hebben helemaal bevestigd
te worden door zijn religie waarin de ‘ongelovigen’ pijnlijke straffen ten deel
zullen vallen (soera 9,3): “Voorwaar, in de harten van de ongelovigen breng ik
grote schrik. Dus hak in op hun nek en hak hen elke vinger af “ (soera 8,12). Dit
was ook het motto van de terroristen op 11 september 2001. Het mag ons
te denken geven, dat er onder de tien meest vervolgde landen zich negen
islamitische landen bevinden (Open Doors).
•

•

U zult er zeker van hebben gehoord dat sinds de immigratiegolf in 2015
meer en meer vrouwen seksueel lastiggevallen worden, worden verkracht
en in het ergste geval, worden gedood. Politici en de media spreken van
geïsoleerde gevallen, de daders zouden psychologisch gestresst of getraumatiseerd zijn. Nu is lang niet elke moslim een verkrachter. Maar wie die
neiging heeft, voelt zich door zijn religie ondersteund: De vrouwen zijn voor
u als een akker, ga naar uw akker, wanneer u wilt (soera 2,223). Per slot van rekening hebben vrouwen over het algemeen slechts de helft van de waarde
van een man (soera 2,282; 4,11); als ze ongehoorzaam zijn, kan de man hen
slaan (soera 4,34). Afkomstig vanuit deze geloofssfeer, zei de moordenaar
van Maria Ladenburger in Freiburg (d.d. 16-10-2016) in het politieverhoor
dan ook: “Wat is dat nou, het was gewoon een vrouw!” (Wikipedia).

Door de toenemende islamisering worden met name de Joden getroffen. Ze
lopen het grootste risico naast de ‘ongelovige’ christenen op bedreiging door
de islam: “Het uur (dit verwijst naar het laatste oordeel) zal niet komen, tot jullie
zo lang tegen de joden strijden en tot de steen waarachter een jood zich verborgen heeft, zegt: “Jij moslim, hier achter mij verstopt zich een jood, dus dood hem.
“ (Hadith van Bukhari V4, B52, nr. 177; hadith van moslim nr. 5203). Zo staat
het ook letterlijk in het basisprogramma van Hamas (artikel 7). Andere uitspraken die Joden discrimineren en vervloeken van de Koran zijn te vinden
in de soera’s 2,88f; 2,159; 4,46f; 4,52; 5,13; 5,60; 5,64; 5,78; 9,30. Vanwege zijn
antisemitisme en vanwege de Holocaust wordt Hitler tegenwoordig zeer gerespecteerd door moslims, wereldwijd. Al toen ik nog als schoolpastor in actieve dienst was, maakten islamitische studenten mij duidelijk, dat Hitler heel
goed met de Joden was omgegaan. Luid zei de klas, dat alle Joden varkens
waren en een studente was volgens haar eigen woorden bereid om naar
Israël te gaan, zichzelf daar op te blazen om zoveel mogelijk Joden te doden.
Ik heb zeer heftig gereageerd op dergelijke uitspraken.

Je zou door kunnen gaan met de lijst van negatieve gevolgen van islamisering.
Als een verrijking, zoals in de gemeentebrief staat, zie ik hem in de verste
verte niet. Nu is het een geluk dat niet elke moslim zijn geloof één op één implementeert. Vooral geseculariseerde moslims houden zich er niet aan. Alleen: ze
zijn stil.
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Na bloedige aanvallen distantiëren ze zich niet publiekelijk, waarschijnlijk uit angst
voor repressie. Door hun stilte zijn ze echter zonder invloed. Erger nog, Hassan, een
voormalig student uit Marokko, zei dat hij graag worstjes at, varkensvlees dat hij niet
mocht eten. Hij lustte ze graag. Ze smaakten hem. Hij benadrukte echter voor de klas,
dat als de islam hier meer invloed zou krijgen, hij geen worstjes meer zou eten en zich
aan zou passen. Als de islam sterker present is, zouden veel geseculariseerde moslims
op dezelfde manier kunnen handelen.
De verwijzing in de gemeentebrief naar de godsdienstvrijheid om de bouw van moskeeën in Duitsland te rechtvaardigen, wordt herhaaldelijk naar voren gebracht, maar
is helaas niet steekhoudend. Artikel 4 van de basiswet garandeert alleen, dat iedereen
zijn geloofsleven mag hebben. Artikel 4 GG geeft niet het recht mensen van andere
religies in diskrediet te brengen. Helaas ‘ziet’ onze staat de haatpredikers in de moskeeën ‘over het hoofd’. Aangezien de islam geen scheiding van religie en politiek/staat
kent, maar eerder een ideologie onder de onzichtbare mantel van religie is, hij bepaalt
immers het individuele leven van het individu en staatkundig tot in detail, kan er dus
geen aanspraak worden gedaan op een wettelijk recht op moskeeën. Daarnaast is een
moskee niet alleen een gebedsruimte, maar ook een soort van economisch centrum
met diverse winkels, supermarkt, reisbureau, kapper, uitvaartcentrum, enz.

Zie webshop Bijbel & Onderwijs

In de gemeentebrief wordt gezegd dat de heer Khorchide op indrukwekkende wijze
aantoonde welke benaderingen in zijn religie de weg naar elkaar mogelijk maken.
Houdt daarbij alstublieft het volgende in gedachten: meneer Khorchide staat hierin alleen te midden van zijn geloofsgenoten. Ten tweede kan een moslim in het algemeen
liegen om zijn religie te bevorderen en zichzelf te beschermen (soera 52,42). Deze tactiek van de jihad wordt takiya3 genoemd, als een bedekking, zolang iemand nog te
weinig macht heeft. Ik kan niet zeggen of hij het op jou heeft toegepast, maar het is een
veelgebruikte methode. Hoogstwaarschijnlijk zal hij hebben gesproken over barmhartigheid, waarover christenen en moslims, Bijbel en Koran, het goed eens kunnen zijn.
Inderdaad wordt Allah in de Koran herhaaldelijk aangeroepen als de barmhartige, alle
soera’s beginnen met de woorden: “In de naam van Allah, de ontfermer, de barmhartige”,
alleen soera 9 niet. Barmhartig, barmhartig, genade, genadig, maar waar heeft Allah
een werk van genade gedaan? Hij praatte alleen, maar deed niets. Onze God heeft
niet alleen gesproken, maar ook echt een werk van genade gedaan. Uit genade
heeft hij zijn Zoon aan het kruis laten gaan, voor ons. Allah beweert genadig te
zijn, maar stuurt zijn volgelingen naar de hel. De angst voor de hel vergezelt elke
moslim; dat is bij ons als christenen anders.
Andere populaire aanwijzingen voor de vreedzaamheid van de islam, die de heer
Khorchide had kunnen noemen, zijn de citaten uit soera 2,256 en 5,32. In soera 2,56
staat: “Er zij geen dwang in de godsdienst.” Dat klinkt tolerant. Maar als je iets verder leest,
staat direct in het volgende vers, dat ‘ongelovigen’ deelgenoten zijn van het vuur en
daarin eeuwig vertoeven. Dus zou het toch beter zijn voor ons ‘ongelovigen’ om ons
tot de islam te bekeren. En in soera 5,32 staat, dat wie een man heeft vermoord de hele
mensheid heeft vermoord. Maar men verzwijgt, dat dit tegen de kinderen van Israël
wordt gezegd, en juist niet tegen de moslims. Het volledige vers luidt: “Om die reden
hebben we de kinderen van Israël geboden, dat wie een ziel vermoordt, ........ zal zijn als een
man die de hele mensheid had vermoord. En wie een ziel in het leven behoudt, zal zijn alsof
hij de hele mensheid in leven heeft gehouden.” Wie zich niet met de Koran en helemaal
niet met de soennah bezig gehouden heeft, kan gemakkelijk worden misleid.

3. Takiya of taqiya is een islamitisch begrip dat “vrees” of “verdediging” betekent. Mohammed veroverde grote delen van
Saoedi-Arabië waarbij leugen
en bedrog een grote rol speelden. Takiya is binnen de islam
geoorloofd. Zie deelsite Huis
van islam van www.bijbelenonderwijs.nl.
4. Hamad Abdel-Samad / Mouhanad Khorchide, Het behoort
bij de vrijheid om de Koran te
bekritiseren, Herder Verlag,
2016

Omdat de heer Khorchide in uw gemeente heeft gesproken, moet de kerkleiding, ter wille van de balans, ook zijn contragesprekspartner uitnodigen, de heer Hamad Abdel Samad4. Weliswaar zou dan voor persoonsbeveiliging gezorgd
moeten worden, want hij staat op de verboden lijst van zijn voormalige islamitische geloofsgenoten. Vanwege zijn kritische boeken wordt hij als een afvallige beschouwd, die volgens de sharia met de dood moet worden bestraft. Ook een
goede vriend van mij zou waarschijnlijk komen als spreker, hij was imam en is nu christen, hij wordt weliswaar bedreigd,
maar dat is (nog) binnen de grenzen; natuurlijk is hij voorzichtig. Ik kan het contact tot stand brengen. Een andere spreker zou de Syrisch-orthodoxe non Hatune Dogan uit Warburg kunnen zijn, die actief is in vluchtelingenkampen in het
Midden-Oosten en ook lezingen verzorgt. ¡

Met vriendelijke groet,									
E. Kleina

14

(vertaling: mevr. L. Vos)

Kind en Bijbel
Kinderen leren een dagelijkse
Bijbelleestijd te hebben
“... en u van jongsaf de heilige Schriften kent” (2Timotheüs 3:15).
Eén van de belangrijkste dingen die ouders voor hun kinderen kunnen doen is hen te helpen bij het ontwikkelen van een
gewoonte van dagelijkse Bijbelstudie. Hoewel ik in de kerk opgroeide, herinner ik me geen enkele aanwijzing of aansporing
of iets dergelijks. Het is door het Woord van God dat de jongere “zijn pad zuiver kan houden” (Psalm 119: 9) in deze slechte
wereld. Het moet in het hart en de ziel komen en zo het individuele leven doordringen en dit zal niet gebeuren tenzij lezen,
studeren, onthouden en overdenken een dagelijkse praktijk
worden.
We weten, dat het lezen van de
Bijbel alleen niet zal leiden tot
redding en heiliging; het moet
worden ontvangen en gehoorzaamd. Maar we weten ook, dat
die redding en heiliging niet zal
gebeuren zonder het Woord van
God, omdat “het geloof komt uit
het gehoor en het gehoor door het
Woord van God” (Rom 10:17).

Het is nooit vergeefs om het Woord
van God in het hart van het kind te
brengen. Hoewel ik, toen ik jong
was, niet gered was en de Bijbel niet
serieus nam, had het onderwijs en
de prediking een grote invloed op
mij en nadat ik op 23-jarige leeftijd
bekeerd was, kwam er veel in mij
boven en had ik een goede voorsprong in mijn christelijke leven.
Een citaat van pastor David Sorenson:
“Het fundament van een godvruchtig leven ontbreekt vaak in het leven
van kinderen en jongeren van Gods
volk. Dat fundament is een dagelijks
opnemen van het Woord van God.
Een jongere uit een christelijk gezin
kan naar een christelijke school gaan
of thuis worden geschoold met een
Bijbels leerplan, trouw naar zondagsschool en kerkprogramma’s gaan en
door de kerk georganiseerd kampen bezoeken en tegelijk vleselijk,
opstandig en werelds zijn. Of vaker
zijn ze gewoon lauw en gaan ze mee
met de stroom, maar er is geen echte
geestelijke overtuiging in hun hart.

De reden is even simpel als opmerkelijk. Ze zijn niet dagelijks met het
Woord van God bezig.” Hierna volgen
enkele suggesties om dit te corrigeren:
1. Begin vroeg. Toen onze kinderen
klein waren, lieten we hen uit de Bijbel lezen, zodra ze net konden lezen.
Het was kort, maar ze begonnen aan
’t einde van hun kleuterschooljaar.

4. Dwing het lezen af. We hebben
ervoor gezorgd, dat onze meisjes
hun dagelijks Bijbellezen, dat hen
opgedragen was, deden. Een refrein
dat vaak aan de ontbijttafel te horen was, luidde: ‘Heb je vanmorgen
je Bijbellezen gedaan?’ Hoewel ze
te groot werden voor de kaarten en
sterren op de koelkast, controleerden we hen nog goed tijdens hun
adolescente jaren.

2. Plan hun lezen. De Bijbel is een
complex boek, zelfs voor volwassenen. Toen onze kinderen klein waren,
lieten we hen in 1Johannes lezen
vanwege de eenvoudige woorden en
zinsbouw. Eerst lieten we hen een of
twee verzen per dag lezen. Naarmate ze op de basisschool vorderden,
breidde de dagelijkse leesopdracht
uit tot een hoofdstuk per dag en tegen de tijd dat ze op de middelbare
school zaten, lieten we onze meisjes
vier hoofdstukken per dag lezen. Dat
is de basishoeveelheid om de Bijbel
in een jaar door te lezen. Maar het
belangrijkste is dat we het lezen voor
hen gepland hebben.

5. Doe het, omdat het goed is. Toen
de meisjes de fase te boven kwamen
dat ze kleine aansporingen nodig
hadden, gingen we ervan uit dat Bijbellezen nu eenmaal goed was. Het
is inderdaad goed om elke dag met
Gods Woord bezig te zijn..

3. Geef positieve aansporingen.
Toen onze meisjes klein waren,
maakten we een kaart die op de
koelkast lag en als ze hun dagelijks
vereiste Bijbellezen gedaan hadden,
kregen ze elke dag een ster op hun
kaart. Als ze hun kaart enkele weken
of een maand trouw hadden ingevuld, hadden we een speciale beloning voor hen bedacht.

David Cloud
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Ds.Mario Schiavone zegt, dat hij en
zijn vrouw met hun kinderen met
Bijbelse platenboeken begonnen,
voordat ze konden lezen. Ze hebben
hun kinderen geleerd met Bijbellezen te beginnen, nadat ze wakker
waren geworden. Schiavone zegt:
“Het is dan rustig in huis, omdat iedereen met de Bijbel bezig is.” ¡

Bron: wayoflife.org.
Het artikel komt
uit het boek
Keeping the Kids.
https://www.wayoflife.org/reports/teaching_children_to_have_bible_reading.
html

Gezinsproblematiek
Een progressieve socioloog, Nick Wolfinger, presenteerde onlangs de volgende
samenvatting van zijn laatste onderzoek aan de Universiteit van Virginia.
“Een merkwaardig en ongelukkig kenmerk van gezinsdemografie is de hardnekkige armoede in gezinnen
met alleen maar moeders. In de afgelopen veertig jaar
is de inkomenskloof tussen alleenstaande en getrouwde moeders nauwelijks veranderd, een verrassend resultaat gezien de toename van werkende vrouwen in
de beroepsbevolking.”

huwd moeder worden. Kinderen afkomstig uit een gezin met vader en moeder en zelfs uit een gescheiden gezin hebben meer kans om zelf gezinnen te vormen. Wat
moet er gedaan worden? De eerste echtscheidingswet
‘zonder schuldigen’ aan te wijzen in de moderne geschiedenis is geïntroduceerd na de revolutie van 1917
in Rusland. De reden van de bolsjewieken voor hun verzet tegen het huwelijk was, dat zij het beschouwden als
een burgerlijke instelling, die samen met de gegoede
burgerij moest worden uitgeroeid ten gunste van de arbeidersklasse. Als het huwelijk wordt afgedankt, krimpt
inderdaad de middenklasse en neemt de armoede toe
zoals te zien is in éénouder gezinnen. Ironisch!

In deze samenvatting komen verschillende crises
samen die kenmerkend zijn voor onze tijd: de crisis
van het huwelijk en de echtscheiding, de crisis van de
mannelijkheid en de afwezige vaders en de crisis van
promiscuïteit1 en buitenechtelijke seks. Het ‘evangelie van bevrijding’ heeft in elk geval het probleem alleen maar verergerd.

Wil je geestelijk en materieel floreren? Preek dan niet
het progressieve evangelie van bevrijding van huwelijk, seksualiteit en godsdienst. In plaats daarvan
pleit voor huwelijken die vruchtbaar zijn. Strijd tegen
echtscheiding. Wees een voorstander van een actief
vaderschap, dat leidt en zorgt voor gezinnen. Wees
een voorstander van een reine, eerbare relatie en verzet je tegen immoraliteit.

Door te verkondigen dat een echtscheiding ‘zonder schuldigen’ geaccepteerd is en het huwelijk los te maken is van
voortplanting, is het huwelijk als instelling sterk verzwakt.
Het gevolg daarvan is dat de bijdrage van het huwelijk
aan welvaart en welzijn is afgenomen. In de VS werden in
2014 ongeveer 29 procent van de blanke kinderen, 72 procent van de zwarte kinderen en meer dan de helft van de
Spaanse kinderen geboren bij alleenstaande moeders. (In
Nederland is dit bijna 10%. Op Urk 0,5% en in Rotterdam
20,8%, zie *)

Het huwelijk is niet alleen een burgerlijke instelling,
hoewel het onbetwistbaar correleert met welvaart.
Het huwelijk is fundamenteel meer een goddelijke
instelling. Man en vrouw schiep Hij hen om gezinnen te vormen, zodat een volgende generatie Hem
ook verhoogt. Je hebt geen samenleving zonder het
gezin en je hebt geen gezin zonder huwelijk. Onze
radicaal vooruitstrevende samenleving draait op geleend sociaal kapitaal evenals op families die Bijbels
standhouden, ondanks de heersende ideologieën
van de dag. We moeten herinvesteren in gezinnen
en in het huwelijk en daardoor investeren we in niets
minder dan gerechtigheid voor onze samenleving. ¡

Prediking van het evangelie van
individuele vrijheid, autonomie
en zelfverwezenlijking, heeft de
vaders een blanco cheque gegeven om hun eigen seksuele en
persoonlijke vervulling na te streven los van het werk, de verantwoordelijkheid en de beloning
die hoort bij het leiden van een
gezin. Prediking van het evangelie van vrouwenemancipatie in
Geloofsopvoeding en
gewetensvorming,
termen van functionele uitwisseledukatern, € 1,50
baarheid met mannen heeft niet
geleid tot lagere armoedecijfers bij éénouder gezinnen.
Door stigmatisering van het vaderlijk hoofdschap, zoals
de Bijbel bedoelt, en het bagatelliseren van het belang
van vaders thuis door middel van campagnes om genderverschillen uit te wissen, worden vaders niet langer
aangemoedigd om het vaderschap te vervullen als rol
zoals God het bedoeld heeft.

*)https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/52/bijna1-op-de-10-baby-s-wordt-geboren-in-eenoudergezin
Artikel is overgenomen uit de nieuwsbrief van The
Council on Biblical Manhood and Womanhood, maart
2019, (cbmwoffice@cbmw.org) of https://sna.etapestry.
com/prod/viewEmailAsPage.do?erRef=3231.0.156579
348&databaseId=CouncilonBiblicalManhoodandWo&
mailingId=37062330&jobRef=3231.0.196157568&key=
56497e4ee7adaa68126174b985b781c&personaRef=3
231.0.156581325&memberId=1445434863

Het verontrustende is dat het probleem zichzelf vermenigvuldigt en dus verder uit de hand loopt. In zijn rapport documenteert Wolfinger het feit, dat kinderen van
nooit gehuwde moeders steeds vaker ook zelf onge-

vertaling: ing. W. van der Meer
1. Willekeurige seksuele omgang
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Het komt er op aan
Ontmaskering
Het zal gebeuren, zodra de Heere heel
Zijn werk op de berg Sion en in Jeruzalem voltooid heeft, dat Ik de vrucht van
de trots van de koning van Assyrië en
de glans van zijn hooghartige oogopslag zal vergelden. Want hij zegt: Door
de kracht van mijn hand heb ik dit gedaan, en door mijn wijsheid, want ik
ben verstandig. Ik heb de grenzen tussen de volken weggenomen, hun voorraden uitgeplunderd, en als een machtige de hooggezetenen neergehaald.
Mijn hand vond, als was het een vogelnest, het vermogen van de volken. En
zoals men verlaten eieren bijeenraapt,
raapte ík de hele wereld bijeen (Jesaja
10:12-14).
Deze profetie van Jesaja openbaart
de geest van de koning van het wereldrijk Assyrië, en wijst ook op onze
tijd, waarin we Jeruzalem weer hersteld zien als hoofdstad van Israël. Wij
kunnen dezelfde geest onderscheiden in het wereldgebeuren: de geest
van de overste van deze wereld (Joh
16:11), de aanvoerder van de macht
in de lucht ( Ef 2:2).
Herken de geest
Hooghartigheid, trots, door de kracht
van mijn hand, mijn wijsheid, ik ben
verstandig. Dezelfde geest is te herkennen in de huidige prestatiemaatschappij. Een geest die tegengesteld is aan wat Jezus Christus zegt:
Leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben
en nederig van hart; en u zult rust
vinden voor uw ziel (Matt 11:29), en
dat Ik vanuit Mijzelf niets doe, maar
dat Ik die dingen spreek zoals Mijn
Vader Mij heeft onderwezen (Joh 8:28).
Onderscheid de werkwijze
van die geest
Grenzen uitwissen: abortus, euthanasie, prostitutie, homoseksualiteit,
embryo-onderzoek, … We leven in
het post-truth tijdperk.1 De normen
en waarden worden aangepast, alles
‘moet kunnen’. Jezus Christus zegt:
Denk niet dat Ik gekomen ben om de
Wet of de Profeten af te schaffen; Ik

ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen (Matt 5:17). Hij
legt in de bergrede uit, dat de wet
bedoeld is om de geest te onderscheiden die ons probeert af te leiden van God, onze Schepper.
Voorraden plunderen: uitputting
grondstoffen, vernietiging natuurlijke bronnen, weggooi-maatschappij,…
Jezus Christus zegt: Verzamel de overgebleven stukken, zodat er niets verloren gaat (Joh 6:12).
Hooggezetenen neerhalen: De kerken lopen leeg, gelovigen (Ef 2:6) accepteren de evolutietheorie zonder
te beseffen dat ze zichzelf degraderen tot een, door toevallige mutaties,
geëvolueerd aapachtig wezen. En
door te geloven wat mensen beweren, worden ze verblind voor de Bijbelse Waarheid.
Herken de strategie
van de antichrist
Mijn hand vond, als was het een vogelnest, het vermogen van de volken
(Jes10:14).
De jeugd bepaalt de toekomst van
een land. De basis van de jeugd is het
ouderlijk gezin en de basisschool,
die te vergelijken zijn met een vogelnest. Is die basis nog een veilig nest?
In 2020 komt op alle basisscholen
het vak wetenschap & technologie in het onderwijs. Het is belangrijk te onderscheiden in welk
kader (geest), de kennis overgebracht wordt aan de kinderen. In
het leerplan voor de levende natuur staat bijvoorbeeld ook evolutie.
Zullen de kinderen daarbij alleen
de visie leren dat ‘bewezen’ is dat
de mens een ontwikkeld dier is,
of ook de visie op de mens als bijzondere schepping? En leren ze
ook het verschil nog tussen meetbare feiten en verklaringen?
Jezus Christus zegt: Laat de kinderen tot Mij komen en verhinder hen
niet (Luc 18:16).
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“

De jeugd
bepaalt
de toekomst
van een land.
De basis van
de jeugd is het
ouderlijk gezin
en de basisschool,
die te vergelijken
zijn met een
vogelnest.
Is die basis
nog een
veilig nest?

”

Kom in actie
Hoe belangrijk is dan Bijbelgetrouw
lesmateriaal. Op de site van B&O
staat onder de categorie Godsdienstmethoden de methode Ontdek het
Leven, een eigentijdse methode die
uit vier delen bestaat. Lees het overzicht of bestel de folder. ¡
De heer Hoek was
natuurkundige en heeft
voor Bijbel & Onderwijs
artikelen en brochures
geschreven.
1. De term post-truth tijdperk heeft betrekking op een politieke cultuur waarbij
politici voornamelijk beroep doen op de
emoties van de publieke opinie in plaats
van op objectieve feiten. Wat al dan niet de
waarheid is, is van secundair belang (bron:
Wikipedia).

Kort nieuws
 REACTIE UIT DUITSLAND
OP MAGAZINE MAART 2019
Heel erg bedankt voor het interessante magazine. Ik heb het met grote
belangstelling gelezen en ben blij
met de duidelijke rapportage en de
duidelijke Bijbelse beoordeling van
de gebeurtenissen. Het is heel goed
dat wat in de samenleving om ons
heen gebeurt, wordt opgepakt en
beoordeeld vanuit het Woord van
God. Dat is wat de gemeente van
Christus nodig heeft. En de tijden
zullen erger worden, niet beter, zoals onze HEERE in Mattheüs 24 zei en
ook geprofeteerd werd door de profeet Daniël.
Waar ik van schrok was hoe het
nieuwe heidendom de kop opsteekt en hoe zeer het aantal protestanten in Nederland is afgenomen, zodat ze nog slechts een
minderheid vormen. De ontwikkeling in de BRD lijkt daar erg op,
vooral in de steden. In niet slechts
een paar steden, maar zelfs in de
zogenaamd meer vrome gebieden
(zoals Stuttgart), zijn christenen al
in de minderheid. We zullen weer
de situatie krijgen, die heerste
in het vroege christendom. Dat
is waar de kerk op moet worden
voorbereid, namelijk dat de kerk
steeds meer gemarginaliseerd en
vervolgd zal worden.

Daarom is het zo belangrijk dat de
gemeenten zeer grondig worden geïnstrueerd in het Bijbelse onderwijs,
ook in de Bijbelse ethiek, en dat wij
als christenen geen verlossing, verandering, opwekking van de staat of
van politieke bewegingen en partijen verwachten. We moeten ook een
duidelijk Bijbels standpunt hebben
in publieke aangelegenheden; ik beschouw de natuurwet als basis.
Zeer interessant voor mij was de uiteenzetting over Pilates. Ik heb er tot
nu toe weinig over gehoord, maar
het is belangrijk. Vooral op dit gebied (gezondheid, genezingsmethoden) heeft de gemeente veel leiding

nodig, omdat er zoveel esoterische
zaken zich verbreiden. In de christelijke gemeente heb ik al heel lang verschillende genezingen onderzocht
om daartegen te waarschuwen.
Hartelijke groeten,
Gods genade en zegen,
Roland Sckerl ¡

 GOUVERNEUR JAKARTA
WEER VRIJ NA CELSTRAF
WEGENS GODSLASTERING
De christelijke oud-gouverneur van
Jakarta die in 2017 werd veroordeeld
tot twee jaar gevangenisstraf vanwege het beledigen van de islam is
vervroegd vrijgelaten. Het proces
tegen Basuki Tjahaja Purnama leidde tot wereldwijde ophef. Ook de
Tweede Kamer sprak zich erover uit.
De zaak werd gezien als test voor de
religieuze tolerantie van het land
waar de meeste mensen de islam
aanhangen. De 52-jarige Purnama,
ook wel Ahok genoemd, zou kleinerend hebben gesproken over de
koran tijdens zijn campagne voor
een nieuw termijn als gouverneur
van de Indonesische hoofdstad. Er
werd aangifte gedaan en massaprotesten volgden. Ahok, van Chinese
afkomst, verloor de verkiezingen
van zijn islamitische tegenkandidaat
Anies Baswedan. Purnama heeft de
aantijgingen van godslastering altijd
weersproken. De zoon van de oudgouverneur liet weten, dat zijn vader
op vrije voeten is gesteld.
Bron: ANP - NU.nl – 24-01-2019

Het altijd zeer lezenswaardige blad
van de Karmelmission besteedde in
het eerste nummer van 2018 aandacht aan de ambtsaanvaarding van
de gouverneur. De ambtseed legde
hij in alle openbaarheid met een
hand op de Bijbel af. Toen een journalist hem vroeg of hij geen angst
voor een aanslag had, antwoordde
hij: “Op mijn grafsteen zal staan:
Christus is mijn leven en het sterven is
voor mij winst. ” ¡
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 GENEZING DOOR
KOSMISCHE ENERGIE
In het alternatieve circuit zijn diverse genezingsmethoden die van kosmische energie gebruik maken. Die
energie komt onder verschillende
namen voor: fluïdum, Tao, yin yang,
chi, prana, Od. In het boek Van kwaal
tot erger? (479 blz., € 27,50) van drs. R.
v.d. Ven worden de occulte geneeswijzen belicht die die energie gebruiken, zoals homeopathie acupunctuur, yoga, osteopathie, iriscopie,
ayurveda, chiropractie, enz..

Ook besteedt Van der Ven aandacht
aan TT: Therapeutic Touch (letterlijk:
therapeutische aanraking). “TT is
een ander woord voor het je openen
voor en ontwikkelen van de paranormale gaven van heldervoelendheid
(via een waarzeggende geest) en
magnetiseren (= witte magie). Deze
occulte gave wordt al lang (universitair!) geleerd in Amerika en Canada.
In het newage-informatieblad Paravisie las ik over een zorgwekkende
ontwikkeling ook in de Nederlandse
situatie. Daarin was aan het woord
een Nederlandse verpleegkundige
(operatie-assistente) die deze methode geleerd heeft” (blz. 289 en 290
uit Van kwaal tot erger?). ¡

 PROTEST TEGEN
ISLAMITISCH THEOLOGIE
IN BERLIJN
“Na veel heen en weer is het sinds
eind juni 2018 een uitgemaakte zaak:
al in het wintersemester van het komende studiejaar zullen aan een instituut voor islamitische theologie
van de Berlijnse Humboldt Universiteit imams opgeleid worden. Vier

hoogleraren worden aangesteld en
de deelstaat Berlijn zal daarvoor in
de komende jaren 13 miljoen euro
beschikbaar stellen. De voorzitter
van de universiteit, Sabine Kunst,
prees het project op 29 juni als “een
grote verrijking voor Berlijn”. Maar
zo ziet lang niet iedereen dat. (...)
De studenten bekijken het nieuwe
instituut heel kritisch. Zo heeft de
studentenraad van de universiteit
zich unaniem tegen de instelling
uitgesproken. In de desbetreffende
resolutie staat: “ Een instituut, waarin
bij de oprichting reactionair-conservatieve islamitische organisaties zijn
betrokken, in dit geval zelfs uitsluitend, is onaanvaardbaar (...) ‘ “(Bron:
https://www.promedienmagazin.
de, d.d. 09-07-2018). Ondertussen is
het veto van de vertegenwoordigers
van de studenten verworpen: “Het
omstreden islamitische instituut aan
de Humboldtuniversiteit staat niets
meer in de weg. Het bezwaar van
de studentenvertegenwoordigers is
niet steekhoudend, besloot de administratieve rechtbank van Berlijn. Dus
nu is het officieel: het islaminstituut
zal er komen, al is het ook tegen de
wil van de vertegenwoordigers van
de studenten (Bron : https://www.
faz.net/aktuell/feuilleton/hochschule, d.d. 11-09-2018).” Bron: Zeitruf, 1/2019
Commentaar van de redactie
Zeitruf
Het doordringen van de islam in
Duitsland en in de meeste WestEuropese landen door de islam gaat
steeds verder. Gerechtvaardigd verzet en gegronde kritiek zijn echter
niet gewenst. De voorstanders lijken
met collectieve blindheid te zijn geslagen, zodat ze de gevaren niet herkennen. Ze zijn door satan verleid.
De eerste apocalyptische ruiter op
het witte paard symboliseert precies
deze staat van verleiding (Openb 6 :
2). Vervolgens komt de rijder op het
rode paard die oorlog en vernietiging beschrijft. Tussen de eerste en
tweede rijder bevinden we ons nu.
Het oordeel van God zal onvermijdelijk komen, het is slechts een kwestie van tijd: God heeft hen daaraan
overgegeven (zie Rom 1). Degenen

die Christus niet als Verlosser willen,
zullen de islam ontvangen met alle
antichristelijke gevolgen. ¡

 THE WILD TURKEY

 GEVAREN DIGITALISERING

In het magazine Middernachtsroep,
januari 2019, stond niet alleen een
artikel, maar ook een gesprek met
de auteur prof. dr. Werner Thiede. In
het artikel met de titel “Apocalyptische dimensies van de digitalisering”
verduidelijkt de hoogleraar systematische theologie zijn standpunt
t.a.v. de digitalisering. Bij één van de
vragen van het gesprek antwoordt
Thiede: “Ik ben tegenstander van
een naïef, eigenlijk al lang van de
betovering ontdaan vooruitgangsbegrip, dat echter helaas de huidige
politiek bijna wereldwijd bepaalt. In
dat opzicht ben ik ook criticus van de
mobiele communicatie: Ter wille van
de aanbeden vooruitgang wordt de
qua gezondheid omstreden straling
overal beschikbaar gesteld – zonder
rekening te houden met het risico op
kanker en op minderheden die gevoelig zijn voor deze straling. Zoals
de dingen de laatste jaren zich hebben ontwikkeld en zich bij de 5G-mobiele communicatie toespitsen, koester ik weinig hoop op een ommekeer
naar meer menselijkheid op de terreinen van politiek en industrie.” In
de brochure “Die digitale Fortschrittsfalle” (De digitale vooruitgangsval),
90 blz., uitgeverij Pad-Verlag, verduidelijkt Thiede verder zijn visie.
Zowel de titel als de subtitel geven
al weer wat de inhoud is: De digitale
vooruitgangsval. Waarom een gigabitmaatschappij met 5G-mobiele telecommunicatie de vrijheid en de gezondheidsregressie bedreigt. Thiede
laat zien dat die digitalisering ideologische kenmerken heeft. Enkele
titels van hoofdstukken zijn: Digitalisering als
totalitarisme?
Digitalisering als
“nieuwe religie”?
Digitalisering
zonder weerstand? ¡
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Vertaal deze kop wel goed, want het
ligt voor de hand om er “de wilde
turk” van te maken en zo’n vertaling
kan dan allerlei associaties oproepen. Wat is wel juist? “De wilde kalkoen”! Deze kalkoen is volgens www.
wayoflife.org de grootste wilde vogel in Noord-Amerika. Er zijn andere
soorten die kleine verschillen vertonen. De Spanjaarden ontdekten hem
meer dan 400 jaar geleden en namen
hem mee naar Europa. Daar zagen de
Engelsen hem bij vergissing aan voor
een Afrikaanse parelhoen, die zij een
“turkey” noemden, omdat hij via Turkije naar Engeland kwam. Dus de
Noord-Amerikaanse kalkoen komt
niet uit Turkije en de Amerikaanse indiaan komt niet uit India. ¡

 IK WORD DONATEUR
VAN B&O

Het bestuur vraagt u dringend
om kennissen, vrienden of buren met het werk van de stichting bekend te maken. U kunt
hen wijzen op het viermaal per
jaar verschijnende magazine en
op de uitgebreide website met
ruim duizend artikelen. Die site
heeft een webshop met daarin
diverse instructieve brochures
en boeken. Inderdaad doe dit en
versterk daarmee de positie van
de stichting. Aanmelden kan
telefonisch 0183 449793, per
e-mail info@bijbelenonderwijs.
nl of via de site www.bijbelenonderwijs.nl. Het bestuur hoopt
van harte, dat door uw inspanning nieuwe donateurs zich
melden. De jaarlijkse bijdrage is
€ 15,--.
Nog een idee. Een evangelische
gemeente ontvangt enkele magazines die dan bij leden kunnen rouleren. Een prachtig initiatief. Het gedachtegoed van
de stichting wordt ook op deze
wijze bekend. ¡

 BIJBELLEZEN

Op blz. 15 staat het artikel met de
titel Kinderen leren een dagelijkse Bijbelleestijd te hebben. B&O heeft ook
voor volwassenen een leidraad voor
het dagelijks Bijbellezen in de stille
tijd: Bijbellezen kan ook zo – Praktisch
advies voor dagelijks Bijbellezen. Hoe
treffend is de tekst op de cover: Ik
berg uw woord in mijn hart, opdat ik
tegen U niet zondige (Ps 119: 11).
In het eerste deel
met de kop Waarom lezen we de
Bijbel? staan diverse handreikingen: bijv. Zonder
de Bijbel zouden
we nooit kunnen
weten wat de
waarheid is; Zonder Bijbel zouden
we geen maatstaf hebben om te onderscheiden, wat waarheid is. In de
Schrift hebben we de norm en toetssteen voor alles wat gezegd, geschreven, geleerd en gedaan wordt – ook
door onszelf; Zonder Bijbel zouden
we geen geestelijk wapen hebben in
confrontatie met allerlei leringen en
praktijken van mensen. Onder de kop
Hoe lezen we de Bijbel? worden praktische adviezen voor het dagelijkse
Bijbellezen gegeven. Webshop www.
bijbelenonderwijs.nl, 6 blz., € 0,50. ¡

 MODERNE SPOTTERS

Aan de hand van 2Petrus 3: 3-7 laat
David Cloud zien hoe moderne spotters bewijzen, dat de Bijbel waar is.
Hij haalt tien lessen uit het zojuist
genoemde Bijbelgedeelte en elke les
wordt van een korte uitleg voorzien.
Enkele voorbeelden:
Ten zevende ontkennen de spotters
de wereldwijde vloed (2Petrus 3: 6).
Nog voordat Charles Darwin On the
Origin of Species schreef , viel Charles
Lyell de doctrine van een wereldwijde overstroming aan. Iedereen die
vandaag in de wereldwijde vloed gelooft, wordt door Darwinistische evolutionisten belachelijk gemaakt, alsof
ze in een vlakke aarde geloven. Ten
achtste, de spotters ontkennen Gods
bovennatuurlijke Woord. Het Woord
van God wordt vier keer genoemd in

deze passage (2Petrus 3: 2, 5, 7, 16).
De geboorte van de Darwinistische
evolutie ging gepaard met theologisch liberalisme, dat een aanval
op de Bijbel was. Liberalen ontkenden de goddelijke inspiratie van de
Schrift. Ze vielen vooral het boek
Genesis aan en beweerden, dat het
gewoon weer een mythe is, zoals die
van de oude Babyloniërs. Ten negende, de spotters ontkennen de wederkomst van Christus (2Petrus 3: 4). De
wereld lacht vandaag om de leer van
de wederkomst van Christus. Zelfs
een groot aantal belijdende christenen geloven niet, dat Zijn komst op
handen is. Ze hebben de profetieën
vergeestelijkt, dus geloven ze niet
in een letterlijke vervulling van het
boek Openbaring. ¡ Bron: wayoflife.org

 GELOOFSOPVOEDING
EN GEWETENSVORMING

Dat is naam van een edukatern waarvan de cover op blz. 16 van het artikel
over gezinsproblematiek staat. De inhoud is nog door drs. R.H.Matzken (†
2004), de initiatiefnemer van Bijbel &
Onderwijs, samengesteld. Enkele delen van de inhoud zijn: Het ABC van
de geloofsopvoeding; Het geweten:
speerpunt van de geloofsopvoeding;
Geloofsopvoeding in het strijdperk
van meningen; Geloofsopvoeding
vanuit 2 Timotheus 3:15-17; Geloofsopvoeding naar leeftijdsgroepen;
Het doel van de geloofsopvoeding.
Aan het eind staan onder de kop
Kortom, geloofsopvoeding is . . .
zes waardevolle punten. Eén luidt:
Kortom, geloofsopvoeding is . . . .
kinderen leren standhouden in een
antithetische situatie. Wij zouden die
tegenstellingen liever voor hen uitschuiven naar de puberteit, maar dat
is erg moeilijk, als zij al op kleuterleeftijd worden geconfronteerd met
occulte spelletjes, video’s, boeken en
computersoftware. Hierin hebben
ouders wijsheid nodig om te onderscheiden tussen datgene waarvan zij
de kinderen moeten weghouden en
waarvoor zij hen toch - onder goede
begeleiding - weerbaar moeten maken. ¡

 200 EX-LGBT MANNEN
EN VROUWEN

200 EX-LGBT mannen en vrouwen
getuigden samen van de vrijheid die
zij in de Heere Jezus vonden. “Ex-homoseksuele en ex-transgender mannen en vrouwen uit het hele land
kwamen dit weekend in de hoofdstad Washington voor de tweede,
jaarlijkse, ‘Freedom March’ waar zij
getuigden van de vrijheid die ze
hebben gevonden door het opgeven
van homoseksuele en transgenderpraktijken. ‘Kijk! Dit is geweldig! Ze
zeggen dat wij niet bestaan!’, sprak
auteur en documentairemaker M.J.
Nixon, medeoprichter van de mars,
terwijl ze samen kwamen voor een
groepsfoto. Ongeveer 200 namen
dit jaar deel, drie keer meer dan vorig jaar. Voormalig transvrouw Jeffrey
McCall startte de betoging op het
terrein van het Washington Monument en legde uit, dat niemand van
de aanwezigen gedwongen was om
te veranderen. ‘Het was de Heilige
Geest en de genade van Jezus Christus die ons allen veranderde.’ Het ene
getuigenis na het andere, van de raciaal diverse groep van overwegend
millennials, sprak over hun persoonlijke bekering tot de Heere Jezus en
de vrijheid die ze hebben gevonden
van levens overheerst door actieve
homoseksualiteit of geslachtsdysforie (= sombere stemming, somber
gevoel).
Een tweede spreker, Luis Ruiz,
(overlevende van de schietpartij
in de Pulse Nightclub in Orlando,2016) zei, dat de reden waarom
hij daar was, lag bij een moeder en
een vader die het Evangelie nooit
compromitteerden. ‘Ze baden en
baden en geloofden niet in mijn
situatie, maar in mijn bestemming,
mijn identiteit in Christus Jezus.
Het was geen van homo-naar-hetero verandering, maar het was van
verloren naar gered. Wij allen zijn
in zonde geboren. Hoewel ik elke
dag in de verleiding kan komen,
stel ik de Heere Jezus centraal. Hij
is de enige Persoon in mijn leven.
Ik koos Hem boven hem.’ ¡
Bron: www.wayoflife.org, 7 juni 2019
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