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Vooraf...
40 jaar B&O 1981 - 2021
Voor de stichting is 2021 een bijzonder jaar: B&O bestaat 40 jaar. Het was in 1981 de daadkracht van drs. Rob
Matzken om met name het algemeen christelijk onderwijs met fundamentele op de Bijbelgerichte adviezen
te dienen. Denk dan aan brochures, boeken, artikelen in
het magazine en de website. Hoe waar is dan wat 2Tim
3: 16 (NBG 51) vermeldt: Elk van God ingegeven Schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen,
te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid.

Het getal 40
Dat getal heeft voornamelijk een symbolische betekenis, als het gebruikt wordt als tijdsaanduiding. Bij de
zondvloed regent het veertig dagen en veertig nachten (Gen 7: 4, 12, 17). Veertig jaar zwerft het volk van
God door de woestijn (Deut 29: 5; Hand 7: 23-36). Veertig dagen, veertig jaar, is een aanduiding voor een crisis, een tijd van boetedoening, een tijd van bezinning,
vasten of beproeving. De Filistijn Goliath daagt veertig dagen lang het leger van koning Saul uit (1Sam 17:
16). De boodschap van de profeet Jona aan de goddeloze stad Ninevé was kort maar krachtig: ‘Nog veertig
dagen, dan wordt Ninevé weggevaagd!’ (Jona 3:4).
Jezus verbleef veertig dagen in de woestijn (Marc 1: 13;
Matt 4: 2; Luc 4: 1).
In 83 verzen van de Bijbel komt het getal veertig voor.
In sommige verzen, waarin het gaat over ‘veertig dagen
en veertig nachten’, wordt veertig wel twee keer per
vers gebruikt. Denk aan Elia’s veertig dagen en veertig nachten (1Kon 19:8); er waren veertig dagen tussen Christus’ opstanding en hemelvaart. Als u nog meer
voorbeelden over het getal 40 wilt nagaan, lees dan de
volgende Bijbelteksten: Gen 7:4; 8:6; 25:20; 26:34; Ex
2:16; 24:18; Num 14:34; 33:38; 1 Sam 4:18; 1 Kon 6:17;
Ezech 4:6; Jona 3:4. ¡

In de jaren dat ik een bestuursfunctie bekleed, zie ik
dat bewaarheid. Wat een zegen is het om als stichting
dienstbaar te zijn. In de loop van dit jaar komen we
daarop nog terug. Omdat we bij dit jubileum met een
bepaald getal hebben te maken, wil ik bij twee getallen
wat uitgebreider stilstaan: 12 en uiteraard 40.1 Getallen
in de Bijbel hebben een geestelijke betekenis. Die getallen en getalswaarden zijn in de Bijbel nooit toevallig.
God heeft in alle getallen, aantallen, jaartallen, leeftijden en getalswaarden een betekenis verborgen.
De betekenis van getallen in de Bijbel.
Een getal heeft in de Bijbel vaak een concrete en een
symbolische betekenis. Zo krijgen de Israëlieten de opdracht om voor de hogepriester een borsttas te maken
met twaalf stenen: Er moeten twaalf stenen zijn, zoals er
twaalf namen zijn van Israëls zonen: in elke steen moet de
naam van een van de twaalf stammen gegraveerd worden, zoals men zegelstenen snijdt (Ex 28:12). Die twaalf
stenen zijn concreet twaalf stenen. Tegelijkertijd hebben ze symbolische betekenis. Elke steen verwijst naar
een stam van Israël. In die twaalf stenen zijn de twaalf
stammen van Israël vertegenwoordigd. Als de hogepriester zijn ambt uitvoert, doet hij dat niet voor zichzelf, maar hij representeert het hele volk, alle twaalf
stammen.

Lub Snijder

De heer Snijder werkt bij de
NS en is bestuurlid van B&O.

1. Bron: bijbelinfo.nl en het blad Oude sporen.
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De identiteit van het leven
Leven in een post-christelijk maatschappij (2)
In ons vorige artikel zagen we hoe, door het loslaten van Gods Woord, de waarde van het menselijk leven onder
druk is komen te staan. In Psalm 8: 5-7 lazen we, dat de Here God de mens: 1. bijna goddelijke gemaakt heeft, 2.
met eer en luister gekroond heeft en 3. geroepen heeft om over zijn werken te heersen. Als we God loslaten, blijft
hier niet veel meer van over en devalueert de waarde van het menselijk leven. Dicht bij God word je pas echt mens,
zoals God het bedoeld heeft. Hoe verder een mens bij God vandaan leeft, hoe onmenselijker hij wordt! In dit artikel zullen we zien, waartoe deze waardevermindering van het menselijk leven leidt.
Abortus
Op 1 november 1984 stemde de Eerste Kamer met de meerderheid van
één stem, vóór de abortuswetgeving, waarmee Nederland één van
de eerste landen wereldwijd werd,
waar abortus gelegaliseerd werd.
Vanaf deze datum worden jaarlijks
zo’n 30.000 zwangerschappen in
Nederland afgebroken. Wereldwijd
worden momenteel per jaar 44 miljoen zwangerschappen vroegtijdig
beëindigd!
De ‘eed van Hippocrates’ die alle
medici na hun opleiding en bij het
begin van hun werk af dienen te leggen, luidde: ‘Ik zal de uiterste eerbied
betrachten voor het menselijk leven,
vanaf het moment van de conceptie’,
en was vele eeuwen duidelijk over
de bescherming van het ongeboren
leven. Tegenwoordig heeft men het
laatste gedeelte van deze eed weggelaten, waarmee het ongeboren leven vogelvrij verklaard werd.

In Genesis 25: 22 en 23 lezen we hoe
Jakob en Esau zich in de schoot van
Rebekka twistend gedroegen en hoe
Jakob bij zijn geboorte zelfs de hiel
van Esau vasthield! In Genesis 38 lezen we ook zo’n bijzondere geschiedenis, waarbij de kinderen van Tamar
zich in haar schoot vrijwel op gelijke
wijze gedroegen. Bij de geboorte van
de tweeling stak één van de tweeling
zijn hand naar buiten, waarop de
vroedvrouw een scharlaken draad
om zijn hand bond en de hand weer
teruggetrokken werd. Hierna werd
zijn broer als eerste en het kind met
de scharlaken draad om zijn hand als
laatste geboren.
Ook in het Nieuwe Testament vinden we een prachtig bewijs, waarin
we kunnen zien hoe de Here al bezig is met de kinderen in de moederschoot. In Lucas 1: 41 lezen we
hoe Johannes in de schoot van zijn
moeder Elisabeth opsprong bij de
begroeting van Maria.

Prénatal leven
De Bijbel leert ons, dat de relatie tussen de Here God en de mens al in
de moederschoot zijn begin heeft.
In Psalm 139: 13-16 lezen we onder
andere: ‘Want Gij hebt mijn nieren
gevormd, mij in de schoot van mijn
moeder geweven… Mijn gebeente
was voor u niet verholen, toen ik in het
verborgene gemaakt werd…uw ogen
zagen mijn vormeloos begin…’. In de
Statenvertaling wordt hier gesproken over een ‘ongevormde klomp’.
Vanaf het prilste begin ziet de Here
God ons al in de moederschoot! Job
beleed in Job 31: 15, dat de Here God
hem, net zo goed als zijn slaaf, in de
moederschoot gemaakt heeft’: ‘Heeft
niet Eenzelfde ons in de baarmoeder
bereid?’

Moord
De bekende theoloog Dietrich Bonhoeffer noemde abortus onomwonden ‘moord’! Moeder Theresa
beschreef abortus als ‘moord in de
moederschoot’ en zei daarbij, dat
abortus de grootste bedreiging voor
de vrede betekent. Als men in staat is
om in de moederschoot onschuldige
kinderen te vermoorden, dan is de
mens ook in staat om vele onschuldige levens op aarde te vermoorden.
Binnen het Romeinse rijk was abortus
geaccepteerd en wanneer nodig kindermoord toegestaan (denk aan de
kindermoord in Bethlehem). Nu we
te maken hebben met het herstel
van het Romeinse rijk en de komst
van de antichrist past deze ontwikkeling perfect in deze eindtijd.
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Zo zien we dat de geest van de antichrist het maatschappelijke klimaat
voorbereidt voor de komst en acceptatie van de antichrist.
Waarom kiest men vandaag
voor abortus?
De meest voorkomende redenen
zijn: 47% financiële redenen en 31 %
geen kinderwens. 80% van de ‘openruggetjes’ en 90 % van de Down-syndroom-kinderen wordt geaborteerd!
Verdere redenen om te aborteren
zijn: geen energie, geen goede
woonruimte, te jong, gezin al compleet, gezondheidsrisico’s, relatie te
kort of verbroken, partner wil geen
kind, werkomstandigheden, niet getrouwd, geen partner, ouders tegen
de zwangerschap, relatieproblemen,
psychische problemen, zwangerschap als gevolg van seksueel geweld, partner is niet de vader, het
verkeerde geslacht, te oud, enz.
Abortus, nu nog tot 24 weken
Tot negen weken zwangerschap is
momenteel een abortuspil gebruikelijk. Een kind van 9 - 10 weken in
de baarmoeder is lichamelijk compleet met handjes en vingertjes met
vingerafdrukken die gedurende het
gehele leven ook nooit meer veranderen. De benen, voeten en teentjes,
het zit er allemaal aan! Het kind kent
dan al pijnprikkels en schrikreacties.
Deze kinderen worden via de veel
gebuikte methode van zuigcurettage met een buisje uit de baarmoeder
weggezogen, zoals een stofzuiger afval opzuigt! Abortus is nu nog toegestaan tot de 24e week van de zwangerschap, want na deze week kan
een kind ook buiten de baarmoeder
(over)leven, maar men denkt er over
na om deze periode nog verder op te
rekken!

Schuldgevoelens
De laatste tijd zendt de tv vaak medische programma’s uit, die zeer geliefd zijn onder de kijkers en ons laten
zien hoe bepaalde operaties in ziekenhuizen verricht worden. In deze
veel bekeken programma’s heeft
men echter nog nooit een opname
gemaakt van een abortus. Kennelijk
vraagt deze ingreep geen publiciteit
en dient in het verborgen voltrokken
te worden.
Toen koningin Fabiola van België in
1962 zwanger was en haar gezondheid bedreigd werd, heeft men abortus overwogen. Fabiola maakte toen
aan haar man, koning Boudewijn,
duidelijk dat abortus voor haar het
einde van hun huwelijk betekende!
Een paar weken later werd een dood
kindje geboren, maar haar huwelijk
werd gered.
Een vrouw kwam een keer bij
haar huisarts en vertelde, dat ze
een kind van 1 jaar heeft en nu al
weer zwanger is. Ze vroeg de arts
om hulp. De arts dacht hierover
na en kwam met de oplossing: ‘U
kunt uw kind van 1 jaar doden en
dan in alle rust uw zwangerschap
beleven en wanneer het kind geboren wordt, heeft u geen last
meer van twee kinderen die zo
kort op elkaar geboren zijn. De
vrouw reageerde verontwaardigd en zei: ‘Maar dat is moord!’,
waarop de arts zei: ‘Is het geen
moord, wanneer het kind in uw
baarmoeder gedood wordt?’
Zo zien we maar weer, dat ‘de
duivel een mensenmoordenaar
van den beginne en de vader der
leugen is’ (Johannes 8: 44).
Euthanasie
Door de sterke individualisering is
vereenzaming één van de grootste
problemen van onze samenleving
geworden. Als van zowel man als
vrouw verlangd wordt te werken, is
het begrijpelijk dat niet-werkenden
en ouderen vereenzamen. Werkende
jongeren hebben geen tijd meer om
naar hun ouders om te zien, ze moeten zichzelf maar zien te redden. Een
toenemend aantal ouderen is dan
ook al gauw ‘klaar met het leven’.

Economisch zijn ze niet meer nuttig
en vaak hebben ze het gevoel, dat
hun aanwezigheid de samenleving
alleen maar veel geld kost. Vóór je
het weet, word je als oudere ongewild geconfronteerd met de vraag
of je nog wel verder wilt leven. Is
het nog wel de moeite waard om bij
ziekte medisch te behandelen? Wat
is de levensverwachting na de behandeling? Vragen waar je gedwongen over na moet denken. De wens
van ouderen die uit het leven willen
stappen, omdat ze klaar met het leven zijn, komt dan ook niet zomaar
uit de lucht vallen. Het is een gevolg
van de maatschappelijk en sociale
ontwikkelingen die we de laatste tijd
meegemaakt hebben. Ook hier laat
men het vaste oriëntatiepunt, Gods
Woord, los en maakt men de beslissingen op basis van menselijke gedachten en emoties.
Stervenswens in de Bijbel
De wens om te sterven is in de Bijbel
niet vreemd, en daarom is het goed
om te zien, wat de Bijbel ons hierover
leert.
Van Job lezen we, dat alles van hem
afgenomen werd en zijn vrouw tot
de volgende conclusie kwam: ‘Zeg
God vaarwel en sterf’ (Job 2: 9 en
10). Verderop zegt Job: ‘Zij wachten
op de dood, en hij komt niet, zij graven ernaar, meer dan naar verborgen
schatten’ (3: 21). We zien hier wel heel
duidelijk de stervenswens die ook
toen al aanwezig was. Ook de vraag
in 6: 11 is duidelijk: ’Wat is mijn vooruitzicht, dat ik nog langer zou willen
leven?’ En tenslotte komt Job tot de
conclusie: ‘Mijn ziel heeft een afschuw
van het leven’ (10: 1), waarbij hij zijn
klacht de vrije loop liet en zijn ziel
hardop liet spreken. Vandaag zou
een euthanasiearts Job geholpen
hebben om uit het leven te stappen.
De criteria ondragelijk en uitzichtloos lijden zouden zeker op Job van
toepassing geweest zijn! Toch zien
we een geheel andere wending in
het leven van Job. In zijn diepe lijden had hij een vast oriëntatiepunt
en riep uit: ‘Wie onder deze alle weet
niet, dat de hand des Heren dit doet, in
wiens hand de ziel is van al wat leeft en
de geest van iedere sterveling’! (12: 9
en 10).
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“

De wens
van ouderen
die uit het leven
willen stappen,
omdat ze klaar
met het leven zijn,
komt niet zomaar
uit de lucht vallen.
Het is een
gevolg van de
maatschappelijk
en sociale
ontwikkelingen
die we de laatste
tijd meegemaakt
hebben.

”

Job sloeg Gods levensboek
over hem niet voortijdig dicht
Het laatste hoofdstuk van Job maakt
ons duidelijk dat we als mensen vaak
zeer beperkt zijn in onze meningen
en beslissingen. Job beleed, ‘dat Hij
verkondigde, zonder inzicht, dingen
die te wonderbaar waren en die hij
niet begreep’ (42: 3)! Wat is het goed,
en een voorbeeld voor ons, dat Job
geduldig wachtte tot het laatste
hoofdstuk aanbrak. Vanuit Gods
Woord worden we opgeroepen om
het laatste hoofdstuk af te wachten
van het boek dat Hij ook over onze
levensdagen schreef (Psalm 139: 16),
hoe moeilijk het ook is. Eén ding is
zeker, voor gelovigen kan het, net zoals bij Job, alleen maar beter worden.
Wat erg, als de mens niet meer op
het laatste hoofdstuk kan wachten,
de situatie van het moment belangrijker vindt dan Gods plan met ons
leven, en eigenhandig de ‘stekker’ eruit trekt. Wanneer Job dit gedaan zou
hebben, dan was het laatste hoofdstuk aan hem voorbij gegaan: ‘En de
Here zegende het verdere leven van
Job meer dan het vroegere…’ (42: 12).
In Psalm 31: 16 staat: ‘Mijn tijden
zijn in uw hand’. Vanaf het begin
van ons leven tot aan het einde
van het leven mogen we ons in
Gods hand weten en heeft Hij
een plan met ons leven. Niet alleen het begin, maar ook het einde van ons leven blijkt al te vaak
juist één van de belangrijkste
momenten te zijn, waarin God
met ons bezig is voor de eeuwigheid. Hoeveel mensen zijn niet
op hun sterfbed tot bekering
gekomen of hebben juist op die
momenten dingen nog recht
kunnen zetten en beleden. Door
de opdringerige euthanasie-beweging worden deze kostbare
momenten de ouderen afgenomen.
Ruimte geven om te kunnen,
laten sterven
Natuurlijk is het belangrijk te weten
dat een stervende patiënt niet eindeloos behandeld dient te worden,
waarmee niet het leven, maar het

stervensproces verlengd wordt. We
moeten ook voldoende ruimte geven om iemand te kunnen, laten
sterven en zo de natuur zijn eigen
gang te laten gaan. Medische hulp
is er oorspronkelijk nooit op gericht
om iemand actief te doden, maar
juist te genezen en als genezing niet
meer mogelijk is, om de pijn dragelijk te maken en de patiënt in zijn
stervensproces te begeleiden. Palliatieve sedatie, waarbij de arts inzet op
pijnbestrijding en verlichting van de
ademhaling, wordt door veel christenartsen toegepast bij de begeleiding van een stervende patiënt en is
bij het juiste gebruik hiervan niet in
strijd met de Bijbelse richtlijnen.
Helaas wordt het zelfbeschikkingsrecht van de mens ‘Ik heb recht om
te leven maar ook het recht om te
sterven’ steeds meer leidend in de
maatschappelijke discussie over dit
thema!
Orgaandonatie
Onlangs maakte Pia Dijkstra van D66
zich hard voor de ‘geen bezwaar regeling’ als het om orgaandonatie
gaat. Werd eerder nog toestemming
gevraagd om organen af te staan
voor patiënten die hier behoefte aan
hebben, is dit nu niet meer nodig. Uit
het lichaam van iedere Nederlander
mogen voortaan organen gebruikt
worden bij transplantatie, tenzij we
aangegeven hebben dit niet te willen. We kunnen dan ook niet meer
van ‘donatie’ spreken, want donatie
heeft te maken met een vrije gift. Nu
wordt ons lichaam na het sterven eigendom van de Nederlandse staat,
die er mee doet, wat haar goeddunkt.
Is het lichaam, na het overlijden,
niet meer Gods eigendom en mogen we er mee doen wat wij willen?
Men verwijdert de organen vanuit
het lichaam, waar ademhaling en
bloedsomloop nog steeds kunstmatig aanwezig zijn. Men gaat er
vanuit dat de mens ‘hersendood’ is,
waarmee de arts er vanuit gaat dat
de patiënt inmiddels overleden is.
De vraag is nog steeds, of dit werkelijk zo is? Kun je ‘hersendood’ wel zo
eenvoudig constateren? Het blijkt
dat hier regelmatig fouten mee gemaakt worden.
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Waar ligt de grens? Wat mogen we
transplanteren en wat niet? Mogen
we identiteitsgevoelig, genetisch
materiaal overplanten in iemand
anders? Mogen we er geld voor vragen? Mogen wij als christenen onze
organen aan niet-christenen geven,
die zich misschien later, met jouw
organen, laten cremeren? Ook in
deze maatschappelijke ontwikkeling
wordt maar weinig rekening gehouden met Bijbelse argumenten.
We zouden nog meer maatschappelijke ontwikkelingen op
kunnen sommen, die het gevolg
zijn van het loslaten van de Bijbel
als oriëntatiepunt. Meer dan ooit
dienen we als gelovigen ons af
te vragen, hoe de Bijbel zijn licht
laat schijnen op de maatschappelijke ontwikkelingen van de
laatste tijd en op grond hiervan
ons positie innemen.
De volgende keer staan we stil bij
een andere maatschappelijke ontwikkeling als gevolg van het loslaten
van de Bijbel: de gendermainstreaming en het zoeken van jongens en
meisjes naar hun identiteit. ¡
Theo Niemeijer
Ds. Niemeijer is
emeritus predikant,
schrijver, spreker
en redacteur van
Het Zoeklicht.

Christelijk onderwijs in de Verenigde Staten (deel 2)1
Een blik op de rol van kleuterschool tot 12e klas:
christelijk onderwijs in de geschiedenis van de Verenigde Staten!

De progressieve seculiere beweging neemt het onderwijs over
Omdat scholen de algemene cultuur
weerspiegelden, werd er aanvankelijk veel over het christelijke geloof
onderwezen in de vroegere openbare scholen. Bijbelstudie en gebed
waren normaal. Paul Johnson, in zijn
boek A History of the American People
(Geschiedenis van het Amerikaanse
volk), pag. 303 (een uitstekend, seculier Amerikaans geschiedenisboek)
beschrijft het religieuze karakter
van de vroegere Amerikaanse openbare scholen. Dat betekende, dat de
echte Amerikaanse openbare school,
in overeenstemming met de grondwet, vanaf het begin niet sektarisch
was. Niet-sektarisch, ja, maar niet
a-religieus. Horace Mann was het
met Franklin en de andere Founding
Fathers eens dat religie in ‘t algemeen en onderwijs onafscheidelijk
waren. Mann vond, dat religieus onderricht op openbare scholen moest
worden gegeven ‘tot aan de uiterste
grens waarin het kon worden onderwezen zonder inbreuk te maken op
de gewetensvrijheid die zijn vastgelegd door de wetten van God en gegarandeerd door de grondwet van
de staat’.
Wat de scholen kregen, was niet zozeer godsdienst gebonden aan een
bepaalde confessie als wel een protestantisme met de kleinste gemene

deler, gebaseerd op de Bijbel, de Tien
Geboden en nuttige boeken als Bunyans ‘De Christenreis’. Zoals Mann het
verwoordde in zijn eindrapport aan
de staat Massachusetts: ‘onze openbare scholen zijn geen theologische
seminaries en dat wordt toegegeven
... Maar ons systeem rekent ernstig
met de christelijke moraal. Het fundeert die op basis van de religie; het
juicht de religie van de Bijbel toe; dit
geeft de mogelijkheid om te doen
wat in geen enkel ander systeem mogelijk is.’ Daarom voorzag de school
in het Amerikaanse systeem in christelijke ‘karaktervorming’ en vulden
de ouders het thuis aan waarvan ze
dachten dat het juist was.
Op de openbare scholen werd een
soort algemeen christendom onderwezen; en dan thuis zouden ouders
daar hun eigen denominatie-onderscheidende kenmerken aan toevoegen.
Naarmate de niet-evangelische invloed toenam, nam ook de evangelische grondslag van het openbare
schoolsysteem af! Voor zelfs nietchristenen was het in de samenleving een tijdlang volkomen acceptabel geweest om hun kinderen op
openbare scholen waarin christelijk
onderwijs gegeven werd, te plaatsen.
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Toen de rooms- katholieke bevolking
toenam, begonnen er particuliere,
rooms-katholieke scholen zich te
ontwikkelen. Later, toen steeds meer
mensen geen evangelisch christen
of zelfs alleen maar christen van geboorte waren, begonnen mensen te
klagen over de christelijke aard van
de openbare scholen. Hoewel het
veel tijd in beslag nam, leidde dit tot
een uitspraak van het Hooggerechtshof in 1963, wat ertoe leidde dat zowel gebed als Bijbelonderricht uit de
openbare scholen werden geweerd.
De progressieven herhaalden de
ideeën van de oorspronkelijke voorstanders van openbare scholen. Ze
geloofden dat onderwijs kan worden
gebruikt om alle sociale problemen
op te lossen. De bekendste van de
progressieve opvoeders was John
Dewey (1859-1952).

John Dewey
(Bron: Wikepedia)
1. Deel 1 stond in het B&O magazine van
december 2020.

Dewey schrijft:
“IK GELOOF DAT…
… de leraar niet alleen is betrokken
bij de opleiding van individuen, maar
ook bij de vormgeving aan het juiste
sociale leven.
… elke leraar de waardigheid van
zijn roeping moet beseffen, dat hij
als een sociaal persoon is aangesteld
voor het handhaven van de juiste
sociale orde en het verzekeren van
de juiste sociale groei.
... op deze manier de leraar altijd de
profeet van de ware God is en degene is die het ware koninkrijk van God
binnenleidt. “
Dewey was zo’n invloedrijk persoon
bij de morele ineenstorting van de
Amerikaanse scholen, dat het absoluut verbazingwekkend is om te horen dat hij een evangelisch christen
was. Hij geloofde echt, dat scholen
mensen moesten vormen om het
millennium te verwezenlijken.
Dewey wilde, dat de openbare scholen de bron van zedelijk gedrag voor
iedereen waren, ervan uitgaande dat
die scholen hun moreel gedrag uit
de Bijbel zouden halen. Niet lang na
Dewey begonnen openbare scholen
hun opvattingen echter te halen uit
de kleinste gemene deler en zeker
niet uit de strikte moraliteit van de
Bijbel.
Dewey schreef ook:
“Concluderend kunnen we zeggen,
dat de opvatting van de school als
het sociale centrum voortkomt uit
onze hele democratische denkwereld. Overal zien we tekenen van
de groeiende erkenning dat de gemeenschap aan elk van haar leden
de meeste kansen op ontwikkeling
schuldig is. Overal zien we de groeiende erkenning dat het gemeenschapsleven gebrekkig en vervormd
is, met uitzondering als het zorg
draagt over alle delen van de samenleving. Dit wordt niet langer beschouwd als een kwestie van naastenliefde, maar als een kwestie van
rechtvaardigheid: een noodzakelijke

fase in de ontwikkeling en groei van
het leven. Mensen zullen lang discussiëren over materieel socialisme, over
socialisme dat wordt beschouwd
als een kwestie van verdeling van
de materiële hulpbronnen in de gemeenschap, maar er is socialisme
waarover een dergelijk geschil niet
kan bestaan: socialisme van de intelligentie en van de geest ... “
Met andere woorden, iedereen
moet worden geleerd dezelfde
ideeën te geloven en dezelfde doelen en overtuigingen te hebben.
Iedereen zou moeten delen, niet alleen de werking van hun intelligentie, maar ook de werking van hun
geest; waardoor ze allemaal één
kunnen worden.
Dewey vervolgt:
“… Het uitbreiden van het spectrum
van het volledig delen in de intellectuele en geestelijke bronnen van de
gemeenschap, is de ware betekenis
van de gemeenschap. Omdat het oudere type onderwijs onder de gewijzigde omstandigheden niet volledig
geschikt is voor deze taak, voelen
we het gebrek en verlangen, dat de
school een sociaal centrum wordt. “
Een andere progressieveling, Nicholas Murray Butler, (president van de
Columbia University en invloedrijk in
het onderwijs) schreef:
“… om de basis te leggen voor een
wetenschappelijke theorie van onderwijs die als een menselijke instelling wordt beschouwd. Het opvoedingsproces wordt uitgelegd vanuit
het standpunt van de evolutieleer,
en de aldus verkregen fundamentele
principes worden toegepast vanuit
het drievoudige standpunt van de
geschiedenis van de beschaving, de
ontwikkelingskrachten van het kind
en de ontwikkeling van individuele
en sociale efficiëntie. “
Butler zei, dat het hele schoolsysteem van de evolutie uit moest gaan.
Dat is de reden waarom leiders van
openbare scholen vurig bezwaar maken als er sprake is van een alternatief voor evolutie of het onderwijzen
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“

John Dewey:

iedereen moet
worden geleerd
dezelfde ideeën
te geloven en
dezelfde doelen
en overtuigingen
te hebben.

”

De opleving van christelijk
onderwijs in de VS
De schepping is vervallen, ‘zucht
in al haar delen en is in barensnood’ (Romeinen 8:.20)! De mens
heeft gefaald in zijn opdracht,
maar wat een genade dat God
de Heere Jezus, ‘de tweede
mens’ (1Korinthiërs 15: 47) naar
de kapotte aarde stuurde om alles weer goed te maken. Bij zijn
wederkomst zal Hij deze kapotgemaakte schepping volledig
herstellen.
van meer dan één theorie. Het hele
schoolsysteem is gebaseerd op evolutie. De term sociale efficiëntie betekent dat iedereen bij elkaar past. Om
echter allemaal bij elkaar te passen,
moet iedereen de overtuiging hebben dat alle religies gelijk zijn, alle
culturen gelijk en elke seksuele geaardheid even geldig. Een persoon
moet een liberale mentaliteit aanvaarden om sociaal efficiënt te zijn
om in het programma te passen. Progressieven droomden ervan, dat als
ze dit een paar jaar deden, het hele
land de dingen op dezelfde manier
zou zien.
Een andere progressieveling, kolonel
F. W. Parker, schreef:
“De ideale school is een ideale gemeenschap - een embryonale democratie. We zouden op school
moeten introduceren wat we in de
staat moeten hebben, en dit is democratie in zijn pure zin. Het kind zit
niet op school om te leren, niet om
alleen kennis op te doen, maar hij is
daar om te leven, om te leren leven
- niet zozeer een voorbereiding op
het leven als wel echt leven. De leerling moet op school leren leven. Hij
moet dan leren zichzelf in het leven
te brengen ...
De leraar is de leider in dit gemeenschapsleven. Zelfbestuur is de enige
echte regering. Een kind moet worden geleerd voor anderen te leven.
We zijn te zeer geneigd om de goddelijkheid van een kind te negeren. “

Naarmate de progressieve onderwijsfilosofie zich verspreidde, begonnen scholen propagandacentra
te worden. Lokale gemeenschappen verzetten zich vaak tegen deze
invloeden, maar ze hebben tot op
zekere hoogte altijd bestaan.
Mijn ervaring
Ik heb de transformatie in de
openbare scholen uit eerste
hand ervaren. Het Hooggerechtshof van de VS oordeelde,
dat gebed en Bijbelstudie van
de openbare scholen moesten worden verwijderd, toen
ik in de vierde klas zat (9 jaar).
Tot die tijd was ik gewend aan
de schooldag die elke dag met
bidden en bijbellezen begon.
Hoewel mijn vader een heftige
atheïst was (hij werd kort voor
zijn dood gered) en ik nog nooit
een kerkdienst had bijgewoond,
gaf mijn openbare school me
een christelijk wereldbeeld en
een positieve indruk van het
christendom en de Bijbel.
Later zag ik op de openbare scholen,
hoe ze jarenlang hun best deden om
neutraal te zijn over religies. Dat is
onmogelijk.
Ik ging naar de op één na grootste
openbare middelbare school in de
VS (tussen 1967-1971). De grootste
was in Chicago; ik ging naar een middelbare school in Indianapolis. Het
was beslist een maatschappelijke
verandering.
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Lokale kerken begonnen particuliere, christelijke scholen te vormen.
Bezorgde ouders richtten organisaties op om die scholen te sponsoren.
Veel christenouders begonnen hun
kinderen thuisonderwijs te geven.
Deze ontluikende christelijke onderwijsbeweging werd in het begin
sterk belemmerd door het totale
gebrek aan op de Bijbel gebaseerde
leerboeken en christelijk leerplanmateriaal. Bij de meeste christelijke
onderwijsprogramma’s waren christenleraren betrokken die probeerden les te geven met behulp van
seculiere, progressieve leerboeken.
Ik heb dat begin ook meegemaakt
tijdens het schooljaar 1975-1976. Ik
gaf les op een gloednieuwe, christelijke school. Alle leerboeken die ik
moest gebruiken, waren wereldse
leerboeken. Elke dag moest ik dan
ook het materiaal in die boeken aanpassen, corrigeren en aanvullen. Het
was een ongelooflijk moeilijke ervaring. Omdat ze de grote behoefte onderkenden, begonnen uitgeverijen
voor christelijke scholen zich te ontwikkelen. Een combinatie van evangelisch elan en het juiste moment
leidde tot grote investeringen in de
ontwikkeling van christelijke leerboeken en lesmateriaal voor scholen.
Accelerated Christian Education (ACE)
(Versneld christelijk onderwijs) begon in 1970. Dit bedrijf ontwikkelde
leerplanmateriaal vanaf de kleuterschool tot de 12e klas. De scholen
gingen van dat leerplan uit en er was
ook traditioneel onderwijs bij betrokken.

Het ACE-programma was gemakkelijk voor gebruik bij thuisonderwijs.
Het was niet uitzonderlijk dat sommige jonge mensen moeite hadden
om zich aan deze nieuwe aanpak
aan te passen, maar velen bloeiden
met dit curriculum (leerplan) op. Veel
kerken vonden deze benadering de
meest praktische manier om een
christelijke school in hun plaatselijke
kerk te onderhouden en veel ouders
vonden dit eveneens praktisch om
thuisonderwijs te geven.
In 1972 ontstond BEKA-boeken vanuit Pensacola Christian College, een
niet-confessionele christelijke hogeschool. Dit programma was ontworpen om tekstboeken en lesmateriaal
te bieden in een traditionele setting
vanaf de kleuterschool tot aan de 12e
klas. Het was geschikt voor thuisonderwijs.
In 1974 werd Bob Jones Press opgericht door de Bob Jones University.
Bob Jones was een niet-confessionele, liberaal christelijke universiteit.
Het leverde ook tekstboeken en onderwijsmateriaal voor traditionele
christelijke scholen en is gemakkelijk
aan te passen voor thuisonderwijs.
In de afgelopen vijf decennia zijn
deze drie programma’s zeer succesvol geweest. Ze hebben vele duizenden jonge mensen opgeleid. Ze
hebben zeer gepassioneerde supporters en promotors. Ook hebben
ze uitstekend opvoedkundig materiaal geproduceerd over verschillende
onderwerpen.
Andere kleinere christelijke uitgeverijen hebben de hoeveelheid beschikbare bronnen voor christelijk
onderwijs in de VS uitgebreid. Het
Freedom Baptist-curriculum van Landmark, Alpha and Omega, en Rod and
Staff spelen allemaal een belangrijke
rol in de christelijke schoolbeweging.
Die opleving van het christelijk onderwijs in de VS ontwikkelde zich
buiten de hoofdstroom van de Amerikaanse cultuur. Er waren een aantal
pogingen om de christelijke onderwijsbeweging legaal te stoppen. In
de jaren tachtig en negentig van de
vorige eeuw moesten in het hele
land vele juridische veldslagen worden uitgevochten. Gelukkig wonnen

de voorstanders van het christelijk
onderwijs slag na slag in de rechtszalen en met de wetgevende macht!
Tegenwoordig wordt het meeste
christelijke onderwijs in de VS gegeven met weinig inmenging van de
staat.
De seculieren controleren nog steeds
de openbare scholen, maar het christelijk onderwijs bloeit. Meer dan vier
miljoen studenten gaan naar particuliere christelijke scholen en meer
dan twee miljoen jongeren krijgen
thuisonderwijs. De sluiting van een
openbare school vanwege COVIDbeperkingen zorgt ervoor, dat
steeds meer mensen de keuze voor
christelijk onderwijs overwegen.
Een aantal jaren geleden was ik betrokken bij een debat met een leerkrachte van een openbare school in
het noorden van Indiana. Ze begon
haar presentatie met het citeren van
een oud Afrikaans gezegde: “Er is een
heel dorp nodig om een kind groot
te brengen.” De opvoeding van kinderen is de verantwoordelijkheid van
de ouders. Ze willen misschien hulp
van school en kerkmensen inroepen,
als ze er zeker van zijn dat die hen
zullen helpen hun kinderen goed te
onderwijzen en op te leiden. Kinderen hebben goede academici, goede
voorbeelden en een grondig christelijk wereldbeeld nodig.
De VS was gegrond op het christelijk onderwijs. Tragisch genoeg
werd dat onderwijs opgegeven door de hoofdstroom van
de Amerikaanse cultuur. Een
aanzienlijke minderheid van de
Amerikaanse jongeren krijgt tegenwoordig een christelijke opleiding. Moge hun aantal toenemen! Ik vermoed, dat hun
positieve invloed in de VS veel
groter zal zijn dan je in eerste
instantie van hun aantal zou
verwachten. ¡
dr. Phil Stringer
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“

De VS was
gegrond op
het christelijk
onderwijs.

Tragisch genoeg
werd dat
onderwijs
opgegeven door
de hoofdstroom
van de Amerikaanse
cultuur.
Een aanzienlijke
minderheid van
de Amerikaanse
jongeren krijgt
tegenwoordig
een christelijke
opleiding.

”

Dr. Stringer heeft de laatste zesenveertig jaar doorgebracht als prediker en
in het christelijk onderwijs. Hij is actief
geweest in het christelijk onderwijs als
leraar in het middelbaar onderwijs,
hoogleraar aan de Bijbelschool en
schrijver van een christelijk schoolcurriculum. Hij heeft gepredikt in negenenveertig staten en vierentwintig landen.

Rizpa’s zijn onmisbaar
Balustrade om het leven
De beschermwaardigheid van het leven vormt een terugkerend thema in de Bijbel. In Deuteronomium 22: 8 zien we een treffend voorbeeld. Wie een nieuw huis bouwt, moet op het dak een
goede leuning maken, zodat niemand er vanaf kan vallen. God wil een balustrade om het leven.
Geen dichtgetimmerde schutting of betonnen muur. Niet vrijheidsbenemend, maar juist positief
beschermend. Hoe geven christenen vandaag wervend gestalte aan een cultuur van leven?
Verworven en verschoven
In Nederland staat de beschermwaardigheid van het
menselijk leven onder druk. Zowel de abortus- als de
euthanasiepraktijk worden gezien als onaantastbare
verworvenheden. De ingrijpende verschuivingen in het
denken over leven en dood zijn aan kerkmensen niet
voorbij gegaan. Veel ethische thema’s waarover vroeger
eensgezindheid bestond, staan vandaag ter discussie.
Niet alleen over leven en dood, maar ook over zaken als
(homo)seksualiteit en gezin. Alles lijkt vloeibaar. Steeds
vaker komen christenen niet verder dan het etaleren
van hun onwetendheid.

Het wordt vreemd geacht als die mensen ervoor kiezen
om te blijven leven in plaats van te willen sterven. Zij moeten eigenlijk het natuurlijke verdedigen, namelijk dóórleven.
Waarom leidt deze ontwikkeling onontkoombaar tot
nadelige consequenties? In 2002 was Nederland het
eerste land ter wereld dat euthanasie legaliseerde voor
personen die zich in de laatste stadia van het leven bevonden en leden aan een dodelijke ziekte. Eerst waren
dus de terminaal zieken aan de beurt. Daarna de chronisch zieken. Op de voet gevolgd door de psychiatrische
patiënten. Na enige tijd kwamen de beginnend dementerenden in het vizier. En vervolgens de gevorderd dementerenden die hun wil niet meer goed konden uiten.
De volgende categorie was de groep mensen met een
stapeling van ouderdomsklachten. Hierbij sloten zich
de mensen met een voltooid leven aan. En tenslotte voor dit moment – was er een Coöperatie Laatste Wil die
zonder drempels zelfmoordpoeder wil verstrekken aan
alle liefhebbers. Zo worden zij wegbereiders in een verdere ontmanteling van de samenleving.

Vandaag is het voor christenen opnieuw zaak het
kwaad te ontmaskeren. Het kwaad dat zich voordoet als
het licht. Een liefdevolle God zal toch dit lijden, die eenzaamheid, deze handicap en ontluistering niet willen?
Als ons gevoel bepaalt wat goed of kwaad is, belanden
we in drijfzand. Gods Woord is het betrouwbare kompas.
Nu de beschermwaardigheid van het leven onder druk staat, welke inzet wordt dan van christenen gevraagd? Ik geef drie handreikingen.
• Ontdekkend: Maak inzichtelijk waarom de
ingeslagen ‘seculiere’ route voor iedereen
tot ongewenste uitkomsten leidt.
• Wenkend: Draag een goed alternatief aan.
• Vertrouwend: Geloof in de kracht van God
om een omkeer te geven.

De bekende begrippen uit de euthanasiewet ‘ondraaglijk en uitzichtloos lijden’ zijn steeds verder uitgerekt.
Na uitholling van de bestaande euthanasiewet willen maatschappelijke en politieke organisaties nu een
‘klaar-met-leven pil’ legaliseren voor personen die geen
ziekte hebben, maar die chronisch aan het leven zelf lijden. In het publieke debat wordt gesteld, dat het gaat
over autonome personen die zelf moeten kunnen beslissen of en wanneer ze uit het leven stappen. Maar wie
dieper graaft, ontdekt dat er achter die zogenaamd autonome mens vaak kwetsbaarheid schuilgaat.

In het vervolg spits ik dit toe op de discussie rond euthanasie en voltooid leven.

Dan kom je eenzaamheid tegen. Het gevoel er niet
meer toe te doen. Een blok aan het been te zijn van de
eigen kinderen. Of de vrees om de maatschappij teveel
te kosten. Een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging Vrijwillig Levenseinde (NVVE) zei: ‘Als ik op een gegeven moment oud ben en ik me een kostenpost voel,
dan vind ik dat ik een eind moeten kunnen maken aan
mijn leven.’

Ontdekkend
In het bijbelboek Hosea beklaagt God Zich over de
dwaasheid van het Joodse volk. Hij spreekt: Al schrijf Ik
voor hen Mijn wet in tienduizendvoud, toch beschouwt
men die als iets vreemds (Hosea 8: 12). God houdt het
volk Zijn goede leefregels voor, maar het volk haalt zijn
schouders op.
Iets soortgelijks is gaande in onze samenleving. Onze
samenleving lijkt het normaal te vinden dat mensen uit
het leven stappen, als ze oud worden of moeite hebben
om een goede levensinvulling te vinden.

Is dat niet iemands eigen keus? Alles wat wettelijk
toegestaan wordt, dreigt normaal te worden.
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Het is reëel om te verwachten dat een mogelijke ‘voltooid leven’ wet druk op kwetsbare mensen zal zetten.
Als onze samenleving het normaal of natuurlijk gaat
vinden dat mensen uit het leven stappen, als ze oud
of gebrekkig worden of moeite hebben een goede levensinvulling te vinden, zullen dergelijke personen zich
moeten verdedigen, als zij kiezen om te blijven leven in
plaats van te willen sterven. De zelfgekozen dood dreigt
een serieuze optie te worden, maar moet taboe zijn.

Wij willen daarom vol inzetten op het tegengaan
van eenzaamheid, op het benutten van de wijsheid van de grijsheid, op het hooghouden van
goede zorg. Ook is het van levensbelang dat de
boodschap van eeuwig Leven gehoord wordt.
Eenzaamheid blijkt een voedingsbron te zijn voor een
voltooid leven. Waar leef ik nog voor? Niemand mist
mij. Ben ik geen last voor anderen? Daarom voert onder meer de NPV al jaren campagne om eenzaamheid
te bestrijden. Vrijwilligers en kerken worden toegerust
om eenzaamheid te herkennen en daarmee aan de slag
te gaan. Met voorzichtigheid en bescheidenheid. Niet
gericht op een eigen goed gevoel ‘ik help eenzame
mensen’, maar vanuit de overtuiging dat die ander de
moeite waard is.

De NPV wordt geregeld benaderd door mensen die bezorgd zijn over de praktijk van euthanasie en hulp bij
zelfdoding. Zo ook door cliënten uit de psychiatrie en
van hun naasten. Uit hun verhalen komen verschillende
hulpvragen naar boven, zoals: Wie beschermt mij tegen
mijzelf? Wie is er echt op mij betrokken? Op momenten waarop gedachten aan zelfmoord mij bespringen,
heb ik bescherming nodig, maar niet een zetje in de rug
(zelfdodingspoeder) om de stap makkelijker te maken.
Deze signalen geven aan dat vereenzaming de problematiek en doodswens verergert en dat bescherming
van kwetsbaren nodig is.

Vertrouwend
De Nederlandse euthanasiepraktijk is een glijdende
schaal. Het zou kunnen dat levensbeëindiging bij voltooid leven steeds meer gaat gebeuren binnen de huidige wettelijke kaders. Dus zonder dat er een aparte
voltooid leven-wet wordt opgetuigd. De eerste contouren hiervan zijn zichtbaar nu een stapeling van ouderdomsklachten kan worden aangevoerd als reden voor
euthanasie. Of de angst voor toekomstig lijden. Is dit te
stuiten?

Gelukkig zien we ook stevige kritiek op de euthanasiepraktijk. Niet zozeer bij euthanasie als er sprake is van
een terminale ziekte, maar met name als er sprake is
van wilsonbekwaamheid, zoals bij mensen met dementie of psychiatrische problemen. Een voorbeeld is de in
2017 gelanceerde petitie ‘Niet stiekem bij dementie’,
waarmee honderden artsen verklaarden, dat zij geen
dodelijke injectie willen geven aan een patiënt met vergevorderde dementie die niet meer kan bevestigen dat
hij dood wil. Helaas leidt deze kritiek niet tot aanscherping van de regelgeving. Integendeel. Diep demente
patiënten met een wilsverklaring kunnen met de laatste
euthanasiecode juist gemakkelijker euthanasie krijgen.

De principiële inzet van christenen is niet afhankelijk
van succes. Bovendien, tegen de Heere God kan niemand op. In de jaren ’80 van de vorige eeuw sprak ds.
Nico ter Linden tijdens de nationale dodenherdenking
in de Nieuwe kerk te Amsterdam. Met de vrijzinnige
theologie van ds. Nico ter Linden kom je op een dwaalspoor. Maar dat stond de Heere God niet in de weg
om deze theoloog als instrument te gebruiken. Voor
heel Nederland, via televisie, hield deze predikant een
indringende toespraak aan de hand van Rizpa en haar
zoons (2 Samuel 21).

Wenkend
Het is niet genoeg om alleen maar te waarschuwen. Er
moeten alternatieven worden geboden. Christenen zijn
ervan overtuigd, dat het leven het meest kostbare geschenk is, dat God geeft. Het is daarom geboden dat de
‘Euthanasiewet’ wordt ingetrokken en er geen ‘voltooid
leven’ wet komt. Maar ook als deze wetgeving niet van
tafel verdwijnt, mag dat ons er niet van weerhouden om
ons voluit in te zetten voor de bescherming van het leven. Als het leven moeilijk wordt, mogen we medemensen niet prijsgeven aan de dood, maar met aandacht,
liefde en goede zorg nabij zijn. Voor mensen met een
ernstige, levensbedreigende ziekte kan goede palliatieve zorg en pijnbestrijding veel betekenen.

Rizpa was de vrouw van koning Saul geweest. Zij had
aan het hof een luxe leventje geleid, totdat zij weduwe
werd na de zelfmoord van haar man. Met haar kinderen verdween zij in de anonimiteit. Haar teruggetrokken leven wordt echter wreed verstoord. Koning David
levert zeven zoons van Saul uit aan de Gibeonieten. De
Gibeonieten mogen die zeven zoons ophangen, omdat
hun vader het verbond tussen Israël en de Gibeonieten
had geschonden. Twee van die zoons zijn kinderen van
Rizpa. Ook zij worden als zoenoffer geëxecuteerd. Hun
dood brengt rust in de gespannen verhouding met de
Gibeonieten. Een hoge prijs, maar welvaart en rust mogen wat kosten. De lijken van Rizpa’s kinderen worden
niet begraven, maar blijven hangen voor de wilde dieren. Onverdraaglijk voor een moeder. Rizpa blijft dag en
nacht waken bij haar opgehangen zoons om de roofdieren weg te jagen.

Bij het thema ‘voltooid’ leven nemen we de onderliggende nood serieus. Maar dat betekent niet dat
we ‘ja’ moeten zeggen tegen hulp bij zelfdoding.
Ons ‘nee’ daartegen is geen kil ‘U mag dat niet’,
maar juist een warm: ‘Wij willen u niet kwijt’. Dat
moeten we als samenleving wel waarmaken.
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Dit houdt zij maanden lang vol. Alleen een moeder kan
dit opbrengen. Zij vecht tegen de wilde dieren, maar
daarmee evenzeer tegen de mensen die zo respectloos
met het menselijk leven, met de kinderen van hun volk,
omgaan.

“

Hoe onmisbaar
zijn deze Rizpa’s.
Vrouwen, en mannen,
in verzet die hun stem
verheffen tegen een
wenkende doodscultuur.

Het optreden van Rizpa trekt de aandacht. Er wordt over
gepraat. Ook koning David hoort ervan en het laat hem
niet onberoerd. Hij buigt voor het leed en de roep om
recht van deze vrouw. Haar zoons worden eervol begraven in een koninklijk graf. De humaniteit die wordt
betracht, heeft nationale gevolgen. Israël kampt al drie
jaren met een hongersnood. Maar na het optreden van
Rizpa en de reactie van David daarop laat God Zich verbidden. Hij zegent het hele land. Ds.Ter Linden schrijft
fijnzinnig dat ook de hemel tot tranen toe is ontroerd.
De regen valt en de hongersnood is voorbij.

”

Hoe onmisbaar zijn deze Rizpa’s. Vrouwen, en mannen,
in verzet die hun stem verheffen tegen een wenkende
doodscultuur. Tegen het dwepen met de dood. Tegen
het roofdier dat in ieder van ons huist. Tegen het uithollen van de waarde van het leven. Moeders die opstaan
tegen het doden van zoveel ongeboren zonen en dochters.

Eén enkele vrouw die het opneemt voor het leven
én voor de doden. Eén enkele vrouw die zich niet
neerlegt bij de minachtende wijze waarop wordt
omgegaan met haar kinderen. Dwars tegen de
politieke machthebbers in. En God bestuurt het zo
dat de liefde overwint en het gehele land daarvan
de zegen ondervindt.

Dat is geen verloren strijd. Eén moeder in Israël stond
op en God schonk een ommekeer. Dwaze moeders behalen de overwinning. Zij zijn het geweten van ons land
en vormen de kurken waarop ons land drijft, omdat zij
de humaniteit bewaren. Je moet er niet aan denken wat
er gebeurt als deze Rizpa’s wegvallen. ¡

Ik weet zeker, dat er ook nu nog zulke moedige Rizpa’s
zijn. In ons land eindigt één op de zeven zwangerschappen met abortus. In Nederland is de baarmoeder de
onveiligste plek op aarde. Maar er zijn moeders die het
onverdraaglijk vinden dat jaarlijks tienduizenden ongeboren kinderen opzettelijk gedood worden. Gedood
omdat hun leven nu even niet uitkomt. Omdat het de
carrière of een geplande vakantie verstoort. Omdat
onbekend is wie de vader is. Omdat er op de echo een
handicap zichtbaar werd.

Diederik van Dijk

Mr. Van Dijk is directeur van
NPV- Zorg voor het Leven.

Er zijn ook vandaag Rizpa’s die het niet kunnen verkroppen, dat er een cultuur wordt geschapen waarin de
dood een oplossing is als je je als oudere teveel voelt.
Als jouw bestaan een te hoge kostenpost wordt voor de
samenleving. Als jouw aanwezigheid ongemak veroorzaakt voor anderen. Er moesten zeven zoons van Saul
worden geofferd om de rust in het land terug te brengen. Hoeveel doden heeft onze samenleving over voor
rust en welvaart?

DOORDENKER:
“Luister naar raad
en neem
vermaning aan,
opdat gij ten slotte
wijs wordt.”
Spreuken 19: 20
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Schaduwzijden van facebook
Geestelijke veiligheid in het facebook-tijdperk
Een nieuw Engelstalig boek van David Cloud
Een zeer lezenswaardig Engelstalig
boek voor de achterban van B&O
verscheen in 2020 in de Verenigde Staten geschreven door David
Cloud. De vijanden van Gods volk
zijn vandaag de dag dezelfde als
gisteren: de wereld, het vlees en de
duivel. De aard van deze vijanden is
dezelfde, maar de manier waarop ze
werken heeft een modern jasje. In
het eerste deel beschrijft de auteur
het tijdperk waarin wij leven. Dit is
het tijdperk van afval, maar ook van
de grote (zendings)opdracht. Daarnaast wordt dit tijdperk gekenmerkt
door spot en open rebellie, popmuziek en seks, advertenties en wereldwijde commercie, beroemd worden
door internet en het gebruik van de
smartphone. Als je het eerste deel
doorleest wordt het duidelijk, dat we
in een tijdperk leven waarin wereldwijde invloeden via de media centraal staan. Om een geestelijk overwinnend leven te kunnen leiden is
het belangrijk, dat wij de gevaren
onderkennen die schuilgaan achter deze media. Hij noemt er heel
wat en ik volsta hier met de belangrijkste gevaren te noemen: het is verslavend, gericht op zelfpromotie, een
forum voor stalking, maar ook laster
en een bron voor immorele relaties.
Daarnaast promoten de moderne
media ketterijen en verdwazing, bevorderen afgunst, oecumenisch denken en zijn een enorme tijdverspiller.

De schrijver constateert, en vermoedelijk is dat in Nederland niet anders,
dat veel jongeren uit bijbelgetrouwe
kerken niet de juiste hartsgesteldheid hebben om een overwinnend
leven te leiden. Hij legt daarom eerst
het fundament van verlossing gevolgd door een vrijwillige overgave
aan de wil van God ook met betrekking tot de overgave van ons lichaam
aan Gods heerschappij. Onderstreept
wordt de noodzaak van afscheiding
van de wereld, zodat we ons niet
meer blootstellen aan de beïnvloeding door popmuziek, films, games,
mode, literatuur, sport, de seksuele
moraal en mythologie/occultisme.

Een overwinnend geestelijk leven te leiden in het facebooktijdperk is meer een zaak van het
hart dan van externe regeltjes.
Het heeft alles te maken met
onze verlossing waaruit het verlangen komt naar een serieus
christelijk leven. Het vereist een
hart dat wedergeboren is, dat
Christus liefheeft en verlangt
Zijn wil te doen. Het heeft alles
te maken met het stellen van ons
lichaam tot een levend, heilig en
Gode welgevallend offer (Rom
12:1).

Misschien is dat nog wel het
grootste punt dat de schrijver
maakt nl. dat de moderne media
onze jongeren onbruikbaar maken voor inzet in een christelijk
gezin, kerkelijke gemeente en de
maatschappij. Daarom kan een
overwinnend geestelijk leven
niet zonder deelname aan een
bijbelgetrouwe gemeente en
zonder Bijbelse invulling in het
eigen gezinsleven.

Het belang van het kennen en toepassen van Gods Woord is daarbij
essentieel, zodat onze kinderen hun
zinnen hebben geoefend en kunnen
onderscheiden het verschil tussen
goed en kwaad (Hebr 5:14).
Het spreekt voor zich dat het hele
boek vol staat met Bijbelteksten en
praktische toepassingen. Door het
beschrijven van anekdotes en getuigenissen wordt het niet alleen een
Bijbels gefundeerd boek, maar ook
is het makkelijk te lezen voor degene
die de Engelse taal machtig zijn. Uiteindelijk leidt het overwinnend leven tot een vernieuwd denken door
Gods Woord en een praktische inzet
in de dienst van het Koninkrijk.

Spiritual Safety
in the Facebook Age
door David W. Cloud
266 pagina’s
$8,95 (als e-book)
te bestellen via:
www.wayoflife.org/publications/
books/spiritual_safety_in_the_
facebook_age.php,

Een besluitvaardige en toetsende
houding voor alles wat we tegenkomen in en door de moderne media
is noodzakelijk. Onze houding moet
die zijn als van een pelgrim die op
weg is naar een doel en snel tot beslissingen komt om dat te bereiken.
Daarbij wordt gewaakt wat voor
ogen wordt gesteld en naar welke
stemmen geluisterd worden. De omgang met steeds weer nieuwe online
platforms zoals facebook, Instagram
(en nu weer Tik Tok) zetten iedere
keer de deur voor beïnvloeding en
verleiding ver open.
Eenvoudige en praktische opvoedkundige suggesties worden gegeven m.b.t. ‘screen time’ in relatie tot
leeftijd van het kind. Tegen het einde
van het boek komt de schrijver met
suggesties voor tieners, ouders en
kerkelijke gemeenten. Hij sluit af met
twee speciale topics: een accountability-programma (verantwoord programma)voor gebruik van de smartphone en een waarschuwing voor
videogames.
Aanbevolen om te lezen! ¡
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De Bijbel komt op de eerste plaats
Waarom u goede boeken moet lezen
Bijbelgetrouwe boeken zijn de kers op de taart van de
christelijke boekenmarkt. Ze staan zo dicht mogelijk
bij de Schrift en leggen de bijbelse inhoud en context
voor ons uit. Soms hoor je de mening, dat we alleen de
Bijbel moeten lezen en dat alle andere literatuur onbelangrijk is. Dit klinkt in eerste instantie misschien geestelijk, maar bij nader inzien blijkt het een vergissing te
zijn. Omdat deze opvatting in feite zegt, dat men voor
het begrijpen van de Schrift de dienst van door God
bevoegde auteurs niet nodig heeft. Als men deze redenering zou volgen, zou men ook kunnen zeggen dat er
geen behoefte is aan preken, lezingen en bijbelse training, omdat de Bijbel volkomen toereikend is. Dat is
zonder twijfel waar. De Bijbel is geheel voldoende (2Timotheüs 3:16). Die alleen vormt de hoeksteen waarop
we zijn gebouwd. Alleen de Schrift is Gods Woord, die
moet ten eerste worden behandeld.

2. God wordt geëerd door de juiste leer
Het primaire doel van ons leven is God te eren
(1Petr 4:11). Dit kan echter alleen in waarheid gebeuren (Joh 4:23). Goede boeken helpen ons de
belangrijke doctrines en contexten van de Heilige
Schrift te begrijpen. Een beter begrip bezielt ons
er op zijn beurt toe ons meer over God te verwonderen en Hem te aanbidden. De groeiende kennis
van de levende God is daarom essentieel voor een
God-vererende aanbidding
3. (Systematische) theologie is in veel kerken
in vergetelheid geraakt
Bijbels onderwijs is in veel kerken schaars geworden. Op
veel plaatsen zijn mensen week na week tevreden met
oppervlakkige preken. Een begrijpelijk gepresenteerde
(systematische) theologie, die tot ons hart spreekt (Luc
2:19), is echter onmisbaar voor het geloofsleven. Bijbelgetrouwe boeken kunnen daarvoor een hulp zijn, omdat ze een samenhangende, begrijpelijke leerinhoud
overbrengen die ons geestelijk begrip verruimen. We
herkennen en begrijpen verbanden en waarom het zo
is en niet anders. Kennis van de theologie is een voorwaarde om als christen correct te kunnen leven, dus om
de leer om te zetten in het praktische leven en het uit
te leven.

Toch hebben we de door de Heere geschonken dienstknechten nodig die zich aan het geschreven werk toewijden. Omdat ze daarin op papier zetten wat ze door
reflectie en vaak worstelend in gebed van God hebben ontvangen. De uiteindelijke resultaten in de vorm
van boeken en artikelen zijn een hulpmiddel uit Gods
gereedschapskist om ons zijn kostbare Woord begrijpelijker te maken. Bijbelgetrouwe boeken en theologische commentaren zijn dus geen aanvulling op de
Bijbel in de zin dat er iets aan de Heilige Schrift moet
worden toegevoegd, maar ze zijn bedoeld als uitleg,
zodat we een betere toegang vinden tot de verschillende inhoud en onderwerpen uit de Heilige Schrift.
Iedereen die het regelmatig lezen van goede bijbelse
literatuur als een geestelijke oefening doet, kan getuigen van de enorme geestelijke winst die dat oplevert.
Dus: de Bijbel komt op de eerste plaats. En toch is ook
het tweede belangrijk, namelijk een goed boek waarmee we het primaire beter kunnen begrijpen.

4. Gelovigen hebben de opdracht voor de leer
te strijden
In een tijd van toenemende verwarring, ook onder
evangelische christenen, is bijbelse betrouwbare literatuur een belangrijk onderdeel van onze boekenkast.
Het helpt ons in moeilijke situaties terug te vallen op
bijbelkennis, om standvastig voor de waarheid te kunnen strijden (Judas 3).
5. De gemeente heeft dringend behoefte
aan opbouw
Alles wat er in de gemeente gebeurt, moet dienen tot
opbouw van het Lichaam (Efeziërs 4:16). Elk afzonderlijk gemeentelid heeft groei nodig in het geloofsleven,
want stilstand is achteruitgang. Passende boeken blijken hier een enorme hulp te zijn. Door goede lektuur
ervaart men zo soms aha-belevenissen, wat op zijn
beurt ons geestelijk begrip bevordert en ons geestelijk
laat groeien en opbouwt.

Hieronder will ik zes redenen noemen waarom we beslist theologische boeken nodig hebben en dankbaar
zouden moeten zijn voor elk bijbelgetrouw boek dat
verschijnt:
1. Bijbels onderwijs is aan de orde van de dag
Onze tijd is een tijdvak waarin men afstand neemt van
Gods Woord en tegelijkertijd openstaat voor vele verkeerde opvattingen en stromingen die weliswaar bijbels klinken, maar niet bijbels zijn. Dit brengt het risico
met zich mee dat iedereen zijn eigen waarheid opstelt.
Hier bewijzen boeken met bijbelse inhoud ons een grote dienst door te corrigeren, verbanden te leggen en de
bijbelse leer uit te leggen. Ze zijn gidsen voor het Boek
der boeken, de Heilige Schrift, die de enige waarheid is
(Joh 17:17).

6. Iedere afzonderlijke gelovige heeft
aanmoediging en vermaning nodig.
Tenslotte hebben we allemaal aanmoediging en vermaning nodig. De leer, die gericht is op de levende God en
die ons wordt gepresenteerd in de daarmee in overeen-
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stemming gedrukte producten, dwingt ons bijna om
onszelf te vernederen en onze positie onder (niet boven) het woord van de Bijbel te erkennen. Deze boeken
beogen een tweeledig doel: ze moedigen ons aan om
een geheiligd leven te leiden dat God groot maakt en
eert, en corrigeren ons ten slotte op punten waarin we
tot dusverre de Heere slechts onvoldoende hebben gevolgd, te groot van onszelf en te klein van God gedacht
hebben.

SAMENVATTING
Zes redenen waarom we bijbelgetrouwe (theologische) boeken nodig hebben:
1.
2.
3.
4.

Conclusie
Goede boeken gebaseerd op de Heilige Schrift zijn
onmisbare metgezellen voor iemand die geestelijk
wil groeien. Ze vervullen de rol van leraar en verbreden onze spirituele horizon. Daardoor wordt ons denken steeds meer op Christus gericht, wat er weer toe
bijdraagt dat we getransformeerd worden naar het
beeld van Jezus (2Cor 3:18).

5.
6.

Bijbels onderwijs is aan de orde van de dag.
God wordt geëerd door de juiste leer.
(Systematische) theologie is in veel kerken
in vergetelheid geraakt.
Gelovigen hebben de opdracht voor de leer
te strijden.
De gemeente heeft dringend behoefte aan
opbouw.
Iedere afzonderlijke gelovige heeft aanmoediging en vermaning nodig.

Bron: fest und treu, 4/2020

Tenslotte moet nogmaals benadrukt worden dat de
Heilige Schrift altijd voorrang heeft. We moeten die
eerst lezen. Als je dan nog tijd en plezier hebt, neem
dan goede boeken ter hand. Hierbij geldt: je hoeft niet
op alle punten hetzelfde standpunt in te nemen als de
auteur om te profiteren van de lectuur, voor zover het
in elk geval niet gaat om leringen die doorslaggevend
zijn voor onze redding. De Heilige Schrift blijft altijd de
norm waarmee we alles moeten toetsen en al het goede willen wij vasthouden (1Tessalonicenzen 5:21). ¡

De heer Lange is staflid van de
MSOE (Mission für Süd-Ost-Europa)
en is werkzaam op het gebied van
kerkopbouw, prediking, onderwijs,
pastoraat, evangelisatie en
zendingswerk. Ook is hij auteur.

Thomas Lange

RIJP ZONDER GIFGROEN
In de digitale nieuwsbrief van
december 2020 was een bericht
gewijd aan het Kinderboekenonderzoek 2020 van de Bond tegen het vloeken. Twee op de drie
boeken (63 %) bevatten grove
taal. Ook namen van auteurs die
zeer veel grove vloeken gebruiken, werden genoemd. Wat is nou
een goed kinderboek? In een niet
meer voorradige brochure met de
titel Rijp zonder gifgroen had B&O
350 kinderboeken gescreend.
Naast de drie onderstaande maatstaven werd er ook een onderscheid gemaakt tussen boeken
die aanvaardbaar zijn en boeken
die aanbevolen werden. Tenslotte
kwamen algemene en Bijbelse
boeken ter sprake.

Theologisch/ethische maatstaven
Het kinderboek
• gaat in tegen bijbelse waarden
en normen (bijv. vloeken, echtbreuk/overspel, alle religies gelijkwaardig).
• steekt de draak met Gods geboden en inzettingen (zoals de
schepping. propageert dwaalwegen en valse goden, ontkent
het komende oordeel en ontkracht het evangelie).
• maakt vertrouwd met (‘instappen’ in) de magisch-mythische
denkwereld.
• leert kinderen om die wereld
binnen te treden (‘inwijding’).
Pedagogische maatstaven
Het kinderboek
• is niet relevant voor de leefwereld van kinderen/jeugdigen.
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•

•

geeft een al te romantisch
beeld van de werkelijkheid.
geeft geen bijbelse of ethische ‘duiding’ wanneer dit,
gezien het thema, geboden
is. Bijvoorbeeld, men laat het
bij de beschrijving van het uitzichtloze of het kwaad of stelt
het abnormale als norm (“iedereen doet het”).
gaat uitdrukkelijk in tegen
Gods wetten (de Tien Geboden en de Bergrede), bijv. het
propageert macho-gedrag, of
vloeken.

Literaire maatstaven
Het kinderboek
• biedt een slechte smaak in
woordkeus, taalgebruik, vertaling,
thema-behandeling
en/of illustraties. ¡

Seksualiteit uit de diepte
De eindtijd en seksualiteit
Ontmaskering van de geest in de tegenwoordige overspelige wereld.
Inleiding
De oprichter van Bijbel & Onderwijs,
drs. Rob Matzken, schreef in 1993
het boek Charisma uit de diepte - Oorzaken en gevolgen van het moderne
pastoraat. Hij laat in het eerste hoofdstuk zien, aan de hand van citaten
uit de autobiografie van Carl Gustav
Jung, de geestelijke misleiding achter diens dieptepsychologie. De vader van Jung was predikant en zijn
moeder praktiserend spiritiste. Na
een inwendige worsteling koos Jung
voor de weg van zijn moeder en werd
daarmee het kanaal om geesten uit
de ondergrond de Westerse wereld
binnen te loodsen via het moderne
pastoraat, ook in de christelijke wereld. In dit korte artikel wil ik laten
zien welke andere geesten uit de ondergrond binnen zijn gedrongen in
de Westerse maatschappij door Wilhelm Stekel. Hij is de eerste die het
woord parafilie gebruikte en kan als
grondlegger worden gezien. Parafilie
(van het Griekse para (παρά) = naast,
en -philia (φιλία) = houden van) is
een term uit de psychiatrie voor een
groep seksuele afwijkingen waarbij
het erotische contact met een gelijkwaardige partner niet volstaat om
seksuele opwinding en orgasme te
bereiken.1
Wilhelm Stekel
Wilhelm Stekel (1868–1940) was een
Oostenrijkse dokter en psychiater die
veel publiceerde in Duitstalige kranten en tijdschriften. Hij was van arme
en Joodse komaf en werd geboren
in Bukovina, een kroonland van het
Oostenrijke keizerrijk dat nu tot Oekraïne behoort. Na het gymnasium
studeerde hij medicijnen in het grote,
machtige Wenen, de hoofdstad van
het rijk: een plaats met veel soldaten,
prostitutie, macht en rijkdom. Vermoedelijke ontmoette hij daar Freud
in 1891. Hij liet zich behandelen door
Freud (1901) vanwege impotentie en
naar slechts weinig sessies waren zijn

problemen opgelost en was hij volledig in de ban van Freud. In zijn autobiografie schrijft hij: ‘Ik was Freuds
Apostel en Freud was mijn Christus…
Met Freud en Adler was hij één van
de oprichters van de Weense psychoanalytische sociëteit (1902). Net als
andere oprichters kwam het tot een
breuk met Freud. Zowel voor, na als
tijdens de eerste wereldoorlog (militair ziekenhuis) deed hij veel onderzoek en van zijn hand zijn 500 publicaties bekend. Tussen 1912-1928
schreef hij zijn meesterwerk: een
tiendelige serie over parafiele ziekten en behandelwijzen. Na de inval
van de Nazi’s in Oostenrijk vluchtte
hij naar Engeland waar hij in 1940
zelfmoord pleegde. Hij had ernstig
suikerziekte en was zwaar depressief. Hij schreef o.a. The Sexual Root
of Kleptomania (1911), The Technique
of Dream Interpretation (1917), The
Beloved Ego (1921), Bi-Sexual Love
(1922), Homosexual Neurosis (1922),
Sex and Dreams (1922).

Wilhelm Stekel en Sigmund Freud, Bron:
https://i.ytimg.com/vi/BhpWbLxrask/maxresdefault.jpg

Parafilie een gevaarlijke gedachte
Parafilie2, seksualiteit buiten de huwelijksrelatie om, werd door Stekel
niet geïnterpreteerd als negatief
maar als een speciale vorm van seksualiteit. Hij onderzocht ook autoerotiek en de seksuele ontwikkeling
bij kinderen. Op zeer jonge leeftijd
had hij zelf al geslachtsgemeenschap
met een buurmeisje. Hij bestudeerde
uitgebreid zelfbevrediging, homoseksualiteit en prostitutiebezoek.
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Hij was van mening, dat alle mensen
van nature biseksueel zijn, dus aangetrokken tot zowel het eigen als het
andere geslacht. Hij vond seksueel
gedrag psychologisch geconditioneerd en analytisch geneesbaar. De
parafilieën kwamen Stekel vaak voor
als beschermende structuren voor
het ethische zelf en als verkapte vormen van ascese. Onderdrukking van
seksualiteit en van morele of ethische ideeën benoemde hij als een
‘masker van religiositeit’. Die maskers
moesten af. Hij was een revolutionair
en controversieel wetenschapper op
seksueel gebied in zijn tijd.
In de psychiatrie wordt nu nog onderscheid gemaakt tussen parafilieën en parafiele stoornissen waarbij
parafilieën op zichzelf inmiddels geaccepteerd zijn en geen behandeling
behoeven. Van een stoornis is sprake,
als iemand last ondervindt (frequentie en verslaving) van een bepaalde
parafilie of als die parafilie schade
aan andere personen toebrengt. De
ander vindt het onplezierig of onwenselijk. Dit zijn gevaarlijke en onBijbelse gedachten, want de norm
wordt bij de mens en niet bij de
Schepper gelegd. De zondige daad
begint natuurlijk met de zondige
gedachte en daar begint het probleem, wij zijn van nature zondaars.
Ook is het Gods bedoeling om op
de ander gericht te zijn in seksualiteit en niet op het ‘geliefde ego’
van Stekel. Als seksualiteit primair
zowel het eigen ik als uitgangspunt
en als eindbestemming heeft, dan
moet het ons niet verbazen dat parafilie volledig uit de hand loopt.

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_
Stekel
2. https://nl.wikipedia.org/wiki/Parafilie

De volgende parafiele categorieën
worden onderscheiden: voyeurisme
(pornografie!), exhibitionisme (sauna, nachtclubs), frotteurisme (een
vreemde seksueel betasten, uitgaanscircuit), masochisme (onderwerping en kleinering), sadisme (leed
veroorzakend), pedofilie (kinderen),
fetisjisme (objecten), travestie (rolverwisseling man/vrouw in kleding
en gedrag), zoöfilie (dieren) en necrofilie (doden). Alle vormen komen
in Nederland voor!
Stekel verzette zich tegen de onderdrukking van seksuele gedachten,
ging zelfs op zoek in ‘dromenland’
en beperkt in het occultisme (Der
telepathische Traum: Meine Erfahrungen über d. Phänomene d. Hellsehens im Wachen u. im Träume)
en kwam steeds verder vast te zitten in het moeras van het seksueel
denken, drijfveren, driften, doen en
dwangneurosen. Bij overmaat (wie
bepaalt de maat?) en/of schade aan
anderen (hoe stel je dat vast?) kon
behandeling plaatsvinden. Hij legde
het fundament voor definiëring van
seksuele stoornissen in het DSM (Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders)3, een systeem om
psychische stoornissen in te delen.
Als we de psychiatrie mogen geloven
dan hebben alle mensen parafiele afwijkingen in zich. Dat klopt want de
Bijbel noemt het zonde. Om niet iedereen te behandelen moeten stoornissen gedurende een periode van
minimaal 6 maanden voorkomen.
Door de officiële erkenning worden
behandelingen tegen parafilie door
de verzekering vergoed.
Parafilie wordt in het wetboek van
strafrecht benoemd onder de naam
zedendelict en is daarmee strafbaar.
Het Wetboek van strafrecht wordt echter van tijd tot tijd aangepast, omdat
wat de maatschappij normaal vindt
steeds verder opschuift. Homoseksualiteit viel bij Stekel en in de psychiatrie onder parafilie en was daarmee
behandelbaar ook in Nederland. De
overheid geeft aan de zaak niet meer
onder controle te hebben. Een wetsvoorstel dat verkrachting strafbaar
stelt als niet beide partijen hebben ingestemd, is een dermate inbreuk op

huwelijksintimiteit en nauwelijks te
handhaven. Zeker in het moderne
uitgaansleven onder invloed van
drank, drugs en de muziek (trance),
hoe kun je dan nog vaststellen of er
wederzijdse instemming is?
Beïnvloeding van de christelijke
jeugd in Nederland door BEAM
De NOS kopte op 8 februari 2021
vanwege de week van de liefde:
“Corona belemmert de seksualiteit
van jongeren.” Ze haalde de Rutgersstichting aan. “De beperking
van sociale contacten van jongeren
legt ook hun liefdesleven stil. Jongeren hebben daarom minder mogelijkheden om te experimenteren
met en te genieten van seks, terwijl
dat op deze leeftijd cruciaal is”, licht
onderzoeker Hanneke de Graaf van
Rutgers toe. “

EO Beam-magazine februari 2021
gaat over de liefde. Een eindredacteur schrijft: “Het is seks, vriendschap,
zelfliefde, volle overgave en lekker
onafhankelijk tegelijkertijd. We doorbreken het taboe rondom masturberen, vragen advies over de eerste keer
etc.” Ze stelt God voor als iemand
die niets anders kan dan liefhebben,
laat je door hem vullen. God is liefde.
Een totale verwarring tussen ‘eros’
en ‘agapè’. Een stagiaire deelt haar
schaamteloosheid in een verhaal
hoe zij als dertienjarige op zoek gaat
naar wat een ‘dildo’ is. Verschillende
zoektochten van jongeren naar een
relatie worden gedeeld. Online daten
met keuzestress om maar een relatie
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te vinden en aan de groepsdruk te
voldoen. Zoeken naar eigen geluk
en het ‘zelf’ staat centraal. Sluit vrede
met jezelf, troost jezelf, zeg lieve dingen tegen jezelf en leer van jezelf te
houden. Vier keer een oxymoron4, ik
heb zelden zoveel dwaasheid gelezen. Twee pagina’s worden besteed
aan een dubbele coming-out in een
lesbische relatie. Van niet volledig
jezelf kunnen zijn in een reformatorische omgeving tot trots te zijn over
eigen homoseksualiteit. Ze begrijpen
niet waarom God hen niet zou accepteren. ‘God is een God van liefde en
nooit van afwijzen’, is hun mening.
Opnieuw jezelf als norm, de Bijbel aan de kant. Zoeken, praten
en zelfs bidden leidden tot een
andere visie op geloof. Een andere kerk. Een andere kijk op
God. ‘Vroeger voelden we ons
vooral schuldig over onze relatie
tegenover God. Nu zijn we God
heel dankbaar dat we elkaar op
deze manier mogen liefhebben’.
Hoort u de gedachtegang van
Stekel? Misschien is het wel een
andere God, een anti-God, het
werk van Zijn Zoon de Heere
Jezus Christus die stierf voor
onze zonden wordt op geen enkele manier genoemd. Het is een
anti-christelijk geloof.

“

Vier keer
een oxymoron,
ik heb zelden
zoveel dwaasheid gelezen.

”

3. https://nl.wikipedia.org/wiki/Diagnostic_
and_Statistical_Manual_of_Mental_
Disorders#Geschiedenis
4. Stijlfiguur die een verbinding van twee
tegenovergestelde begrippen bevat
(bron: woorden.org).

Een ander artikel over liefdesverdriet is gebaseerd op The Journal of
Positive Psychology en daarin wordt
geadviseerd om na een verbroken
relatie chocolade of een banaan te
eten waarin het positieve stofje serotonine zit. “Onthoud dat God jou
fantastisch vindt ook zonder vriend
of vriendin.” Drie pagina’s over ‘masturberen kun je leren’ door een relatiecoach die zelfs naar een reformatorische school ging. Opnieuw komt
iedereen aan bod. Je kunt kiezen er
niet aan te doen, maar het mag ook
wel. Een jongen van 15 komt aan het
woord die zich verslaafd en zondig
voelt, maar niet zeker is, maar ook
een jongen van 15 die valt op jongens en veel LHBTQ+-ers volgt en
daar heel openlijk over seks praat. De
coach adviseert: ’Het is jouw keuze,
hartstochtelijk opgaan in je eigen lijf
en je eigen seksuele persoonlijkheid
ontdekken. Het is niet zwart-wit en
sta jezelf toe soms van gedachten te
veranderen’.
Een meisje van 16 komt aan het
woord en vertelt hoe zij via een
computergame met een ongelovige
jongen in contact is gekomen en nu
een relatie heeft. Ze stelt in het blad:
“Twee geloven op een kussen, God
slaapt ertussen”! De belangrijkste
vraag volgens haar moet zijn ‘of jouw
relatie je geloof opbouwt of afbreekt’.
In haar geval bouwt de relatie met
een ongelovige jongen haar geloof
op.
Reinier Sonneveld schrijft dat God
liefde is. Wijs iets aan en God is er. Elk
voorwerp in jouw kamer en elk stukje
van jouw lijf daar is God en daar is dus
liefde. Kijk maar om je heen en voel
maar van binnen. Dit is een extreme
pantheïstische gedachte uit het hindoeïsme. De mens heeft zichzelf tot
God gemaakt!
Staan er dan geen positieve Bijbelse
artikelen in Beam? Jawel. Een jong
stel van 20 en 21 vinden dat seksualiteit in het huwelijk thuishoort en duidelijke grenzen in hun verkeringstijd
trok. Of de tevreden single van 20 die
zijn eenzaamheid deelt, maar ook
zegt: ”Ik heb door de jaren heen geleerd om me dan vast te houden aan
Gods grootheid…

Ook door de verhalen in de Bijbel
weet ik, dat als God echt iets voor jou
wil, het wel goed zal komen. Er zijn
geen beloften die Hij niet nakomt. En
tot die tijd wacht ik rustig af.”
Wat moet onze houding
als ouders zijn?
Al op 11 januari 2021 kopte de NOS
over de televisieserie Sex and the City:
Het was in 1998 baanbrekend door
de openhartige manier waarop de
vrouwen en hun sekslevens werden
afgeschilderd. “Ze hebben best veel
taboes doorbroken”, zegt Libellehoofdredacteur Hilmar Mulder, zelf
fan van de serie. “Ze hadden het over
trio’s, soa’s, one-nightstands, biseksualiteit, dildo’s. Van alles kwam aan
bod onder het motto: alles kan zolang je het zelf leuk en goed vindt.
Al in het eerste artikel over seksualiteit in het Oude Testament
heb ik aangegeven dat alle parafiele uitingen zonde zijn en soms
impliciet en vaak expliciet door
God verboden. Persoonlijk ben
ik daarom van mening dat alles
wat de Bijbel onder perversie of
parafilie laat vallen ver buiten
onze levenssfeer moeten worden gehouden. Wij zijn ongezuurd. Het zuurdeeg mocht men
niet eten (doen), niet zien (tv,
games, internet met een zware
filter) of in huis hebben. Overal
waar wij zelf de beschikking
hebben over ruimte en tijd, dienen we alle parafiele uitingen te
verwijderen. In onze christelijke
huizen, kerkelijke gemeenten en
ook op christelijke scholen kan
geen plaats zijn voor datgene
wat God verboden heeft.
De jongeren in de jaren zestig en zeventig in de vorige eeuw braken de
ban en maakten seksualiteit los van
het huwelijk. In de jaren tachtig en
negentig omarmde het grote publiek seksualiteit als genotsmiddel
en ging de deur open voor parafiele
activiteiten. Mensen die zich christen noemden, stonden nog aan de
kantlijn. De jeugd van nu moet experimenteren met nagenoeg elke vorm
van parafiele seks.
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De KNVB keurde shirtreclame recentelijk goed van een bedrijf, dat ‘erotische producten’ verkoopt. Vaders
met hun zoontjes worden zo in heel
Nederland blootgesteld aan de verzoeking om toch even te kijken wat
er verkocht wordt. De parafilie woekert voort. De EO is al jaren overstag
en is het kanaal voor beïnvloeding
van christelijk Nederland. Onder het
motto van ‘verbinding zoeken’ is ze
inmiddels bijna geheel doorzuurd.
Gij geheel anders. Het lichaam is
niet voor de ontucht, maar voor de
Heere en een tempel van de Heilige Geest. In 1 Kor 5:7,8 staat: Doet
het oude zuurdeeg weg, opdat
gij een vers deeg moogt zijn; gij
zijt immers ongezuurd. Want ook
ons paaslam is geslacht: Christus.
Laten wij daarom feest vieren, niet
met oud zuurdeeg, noch met zuurdeeg van slechtheid en boosheid,
maar met het ongezuurde brood
van reinheid en waarheid. ¡
W. van der Meer
Ing. W. van der Meer is
na een internationale
carrière bij een groot
oliebedrijf bestuurslid
van de Nederlandse
Gemeenschap voor
Wereldevangelisatie.
Ook is hij bestuurslid
van B&O.

“

In onze
christelijke huizen,
kerkelijke
gemeenten en
ook op christelijke
scholen kan geen
plaats zijn voor
datgene wat God
verboden heeft.

”

Kort nieuws
 VERGEET HET NIET!
VERGEET HET NIET!

De penningmeester doet met
z’n brief een beroep op u. Graag
wil hij, dat u het bedrag voor de
jaarlijkse bijdrage voor het werk
van de stichting, €15,- overmaakt
op de wijze zoals hij in die brief
heeft vermeld. En u als donateur
besluit: Ik doe het! ¡

 ENQUÊTE
Het is alweer vijftien jaar geleden
dat we een lezersonderzoek hebben
gedaan. Begin 2020 wilden we in gesprek gaan met onze lezers en hebben daartoe driehonderd donateurs
uitgenodigd voor een bijeenkomst,
maar vanwege Covid-19 hebben we
dat af moeten zeggen. Daarom sturen we nu alle lezers van ons magazine een enquête toe die u ingesloten vindt bij dit nummer. Wilt u de
tijd nemen deze in te vullen? Het kan
per post door het formulier in te vullen en terug te sturen of online. Verdere details leest u op de enquête. In
het volgende nummer zullen we de
resultaten in een artikel verwerken.
We horen graag van u. We maken het
blad immers voor u als lezer. ¡

Wij hebben daar nooit geheimzinnig over gedaan naar onze kinderen.
Het is gewoon fijn, dat je ook online
gecontroleerd wordt door mensen
die van je houden. Waarom vertelt
Google niet, dat ze zelf nog veel meer
controleren, zodat ze weten waar de
zwakke punten zitten van het kind of
van de ouder en dat ze die punten
bestoken met advertenties?
H. en I. H. ¡

 WELK BOEK ZAL IK EENS
BESTELLEN?
In de webshop van B&O staan o.a. de
boeken:
•

Als dieren konden spreken
Verbazing over welke interessante gegevens de auteur over
dieren, bacteriën en het oog vermeldt, € 4,25.
Hoofdstuk 1 is te lezen op:
https://bijbelenonderwijs.nl/
evolutie-nee/als-dieren-kondenspreken-2.

•

De Allah van de Koran,
door welke geest geleid?
Hoe belangrijk is het om de islam
en zijn inspiratiebron te leren
kennen. € 4,95

•

 DIGITALE NIEUWSBRIEF
JANUARI 2021
Kort na het verzenden ontving de
secretaris de volgende reactie:
Beste mensen,
Dank voor de nieuwsbrief. Fijn, dat
er een nieuwe brochure is over de
weerbaarheidstraining Rots en Water. Ook dank voor het bericht over
Google. Maar Google brengt oud
nieuws. Het is toch normaal, dat je je
kind controleert op het internet? Je
kijkt wat hij kijkt en ziet wat hij ziet?

•

De dwaze diversiteit:
gendermainstreaming
Gendermainstreaming is de poging tot gelijkheid van geslachten op elk sociaal niveau door
te zetten, zonder daarbij op het
biologische verschil tussen mannen en vrouwen te letten. Wat
dat betekent vanuit christelijk
oogpunt gezien, is angstaanjagend. € 8,Occult zakwoordenboek
In de herziene en uitgebreide
5e druk worden 221 occulte begrippen kort uitgelegd en Bijbels
weerlegd. Deze uitgave heeft
112 blz., € 5,75.

www.bijbelenonderwijs.nl
info@bijbelenonderwijs.nl
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 WERELDWIJD GEBREK
AAN BIJBELKENNIS
Dat is de stellingname van prof. dr.
Thomas Schirrmacher die op 1 maart
2021 secretaris-generaal van de
Evangelische Wereldalliantie geworden is. In een interview met het Amerikaanse tijschrift The Christian Post
van 3-12-2020 beklaagde Schirrmacher zich erover, dat Bijbelkennis en
ook Bijbelse vakkennis wereldwijd
minder worden.
Zo heeft een studie uit 2020 in de
VS laten zien, dat slechts 9 % van de
Amerikanen dagelijks in de Bijbel lezen. Het is de laagste score in de tien
jaren van dit onderzoek naar Bijbelkennis. ‘Steeds meer kinderen,’ aldus
Schirrmacher, ‘die uit evangelische
gezinnen komen, zijn niet in de Bijbel thuis. Velen van hen verliezen het
geloof. Het verlies van jonge mensen
in de klassieke evangelische sector
wordt evenwel door de bekering van
jongeren in andere delen van de wereld gecompenseerd…
Het is heel moeilijk om pasbekeerden in een programma van Bijbelkennis en Bijbelse leer te krijgen. Het
gevolg is dat deze jonge christenen
snel open staan voor de gevaarlijke
leer over gezondheid en welvaart.’
Bron: beperkt overgenomen uit Topic,
februari 2021 ¡

