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Voorwoord
Er zijn vele godsdiensten en religies in de wereld. En hoewel er altijd al veel 
geweest zijn, neemt het aantal nog steeds toe, omdat de mensen mondiger 
en meer individualistisch worden en minder geneigd zijn om enig gezag te 
erkennen en te verdragen. 
Een belangrijke oorzaak is dat de mens niet meer in de God van de Bijbel 
gelooft en de Bijbel, als het Woord van God, daardoor minder gezag heeft 
over hun leven. 
Nadat de Heere Jezus aan Zijn apostelen de opdracht had gegeven om de 
blijde Boodschap van verzoening en genade door het geloof in Hem we-
reldwijd te verkondigen, is de verspreiding van het Evangelie rijk gezegend. 
Het Evangelie heeft bijna alle volken bereikt en we komen al dicht bij de 
tijd, waarvan de Heere Jezus heeft gezegd dat Hij terug zal komen om Zijn 
Koninkrijk op te richten. Hij heeft echter ook gewaarschuwd dat er tegen 
de tijd van Zijn terugkomst, veel dwaalleraren zullen komen en het is zelfs 
voor Hem de vraag of Hij bij Zijn terugkomst nog wel gelovige mensen op 
aarde zal aantreffen. 
Er zijn landen die nog bereikt moeten worden met het Evangelie, maar 
wij zien ook in veel landen een teruggang van het Christelijk geloof. Met 
de teruggang gaan ook veel van Gods geboden op de helling. Gods Woord 
heeft geen gezag meer. 
De gevolgen zijn merkbaar in individuele levens, maar misschien nog meer 
in de wetten en de politiek van een land. Voorbeelden zijn de devaluatie 
van het huwelijk tussen man en vrouw, zoals God dat bedoeld heeft. Het 
doden van een baby in de moederschoot was vroeger niet toegestaan en 
euthanasie ook niet. 
Ook godsdiensten, met name de Aziatische-, rukken steeds meer op. Dik-
wijls in de vorm van meditatie maar ook door beelden. Mensen plaatsen 
boeddha beelden in huis of in de tuin zonder dat zij de betekenis daarvan 
beseffen. 
Door alles wat er nu op ons afkomt kreeg ik het op mijn hart om duidelijk 
aan te geven wat de verschillen zijn tussen de christelijke Godsdienst en al-
lerlei andere religies en godsdiensten. En ook in welk opzicht er veel chris-
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telijke godsdiensten zijn die afwijken van de waarheid van Gods Woord. 
Het is mijn wens en gebed dat veel mensen door de kennisname van dit 
boek gezegend worden en zonodig gecorrigeerd worden van hun dwalin-
gen. 

De Heere dank ik voor Zijn leiding bij het samenstellen en schrijven van 
dit boek en naast de Heere dank ik mijn vrouw Kenna voor het lezen en 
corrigeren van de tekst.

Hendrik Schipper
Augustus 2017.
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InleIdIng 
Wat is maatgevend? 
Wat is maatgevend in de beoordeling van de vele godsdiensten in de we-
reld? Ieder mens heeft daar waarschijnlijk zijn eigen uitgangspunten en 
normen voor. Hij heeft deze zelf bedacht of van anderen overgenomen. 
Als we verder gaan om de vele godsdiensten te beoordelen, willen we dui-
delijk stellen dat voor ons de Bijbel, het Woord van God, maatgevend is. 
Bij andere godsdiensten geldt dat niet. Helaas wijken ook veel christelijke 
gemeenschappen, kerken en groepen af van het Woord van God. In al die 
situaties wordt een eigen raamwerk over het Woord van God gelegd. Eigen 
uitleggingen, visies, ervaringen, belijdenissen, culturen en tradities staan 
dan boven de Bijbel. 
Het mag toch hoop ik duidelijk zijn dat het zicht op de Bijbel op deze 
wijze vertekend of verduisterd wordt. Alleen bij het licht van de Heilige 
Geest ontvangt men een juist zicht op Gods Woord. De Heilige Geest leidt 
in alle waarheid. De apostel Petrus zegt dat wij het profetische Woord heb-
ben dat zeer vast is en u doet wel dat u daar acht op slaat. De profetie is 
niet voortgekomen vanuit de wil van mensen. God heeft heilige mensen 
gebruikt die door middel van de Heilige Geest het Woord van God hebben 
opgeschreven. 

De strijd om de volken.
Na Hemelvaart en Pinksteren zijn de apostelen de wereld ingezonden 
om het Evangelie van verlossing en bevrijding uit de macht van satan te 
verkondigen. Deze verlossing dient altijd plaats te vinden door geloof, be-
kering en wedergeboorte. Door deze verkondiging en de werking van de 
Heilige Geest zijn inmiddels miljoenen mensen tot geloof gekomen en dat 
gaat nog steeds door. Alle volken zijn nog niet bereikt met het Evangelie. 
Het Evangelie is ook nog niet in alle talen beschikbaar.
Satan zit echter ook niet stil en probeert op allerlei manieren de voortgang 
van het Evangelie te verhinderen en te bestrijden. Hij doet dit door vervol-
ging van de gelovigen. Maar ook door dwaalleraren te werven, die op een 
slinkse manier het Evangelie, soms op een bijna onmerkbare manier, ver-
draaien. Het Evangelie lijkt dan net echt, maar zij die goede kennis van de 
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Bijbel hebben en door de Heilige Geest geleid en verlicht worden, zullen 
deze dwaling/vervalsing zeker opmerken.

Van deze dwaalleraren lezen we al in het begin van het ontstaan van de ge-
meenten van gelovigen en het is in de loop der jaren enorm toegenomen.
Op zich is dat niet vreemd want ook dat heeft de Heere Jezus ons geprofe-
teerd, namelijk dat het een kleine kudde zal zijn als Hij terugkomt. Ja, Hij 
vroeg Zich zelfs af of Hij het geloof nog wel zou vinden op aarde.

Van vele dwalingen zullen wij in een overzicht de belangrijkste afwijkin-
gen aangeven ten opzichte van de Bijbel. Maatschappelijke niet-christelijke 
groeperingen zoals het communisme, het socialisme en het atheïsme laten 
we hierbij buiten beschouwing.
De volgende teksten onderstrepen hetgeen ik hiervan over de dwaalleraren 
en valse profeten en leraars gezegd heb. In het Oude Testament van de Bij-
bel waren het de afgoden die Israël verleidden om de God van Israël niet 
meer te gehoorzamen. 

Waarschuwingen tegen afgoden en valse profeten.

Waarschuwingen in het Oude Testament tegen afgoden.
Voor Israël, net bevrijd uit de slavernij van Egypte, waren de afgoden een 
reëel gevaar. In Egypte hadden zij ook de afgoden van Egypte gediend. En 
hoewel ze door de bevrijding uit Egypte de macht van de levende God had-
den ervaren, bleek al heel snel dat ze de levende God snel waren vergeten. 
In afwezigheid van hun leider Mozes richtten zij een gouden kalf op en 
maakten voor zichzelf een god van goud. Een dode afgod. 
Geen wonder dat de God van Israël aan Mozes allerlei instructies gaf om 
de afgoderij tegen te gaan. 

Exodus 20:1 Toen sprak God al deze woorden: 2 Ik ben de HEERE, uw God, Die 
u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. 3 U zult geen andere goden 
voor Mijn aangezicht hebben. 4 U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele 
afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het water 
onder de aarde is. 5 U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen, 
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Psalm 115:3 Onze God is immers in de hemel, Hij doet al wat Hem behaagt. 4 
Hun afgoden zijn zilver en goud, het werk van mensenhanden: 5 zij hebben een 
mond, maar spreken niet; zij hebben ogen, maar zien niet; 6 zij hebben oren, 
maar horen niet; zij hebben een neus, maar ruiken niet; 7 hun handen, die tasten 
niet; hun voeten, die gaan niet; er komt geen geluid uit hun keel. 8 Laat wie ze 
maken hun gelijk worden, al wie op hen vertrouwt.

Jesaja 42:8 Ik ben de HEERE – dat is Mijn Naam; Mijn eer zal Ik aan geen ander 
geven, evenmin Mijn lof aan de afgodsbeelden.

Jesaja 44:6 Zo zegt de HEERE, de Koning van Israël, zijn Verlosser, de HEERE 
van de legermachten: Ik ben de Eerste en Ik ben de Laatste, en buiten Mij is er 
geen God. 7 En wie kan, zoals Ik, roepen, het bekendmaken en het voor Mij uit-
eenzetten, sinds Ik een eeuwig volk een plaats gegeven heb?...9 De makers van 
beelden, allen zijn zij leegheid, hun geliefde voorwerpen doen geen nut. Ja, zijzelf 
zijn hun getuigen: zij zien niet en zij weten niet. Daarom zullen zij beschaamd 
worden. 10 Wie maakt er nu een god en giet een beeld dat geen nut doet? 11 Zie, al 
hun metgezellen zullen beschaamd worden, want vaklieden zijn slechts mensen.

Jeremia 10:2 Zo zegt de HEERE: U mag u de weg van de heidenvolken niet aan-
leren, en u niet ontstellen door de tekenen aan de hemel, omdat de heidenvolken 
zich daardoor ontstellen. 3 Want de gebruiken van die volken zijn onzinnig: het is 
immers een stuk hout, iemand heeft het uit het bos gekapt, vakwerk met de bijl. 4 
Met zilver en met goud maken ze het mooi,
met spijkers en met hamers zetten ze het vast, zodat het niet kan wiebelen. 5 Ze 
zijn als een vogelverschrikker op een komkommerveld, want spreken kunnen ze 
niet. Ze moeten helemaal gedragen worden, want ze kunnen geen stap verzetten. 
Wees niet bevreesd voor hen, want kwaad kunnen ze niet doen, maar ook goed-
doen is er bij hen niet bij. 6 Niemand, HEERE, is U gelijk, groot bent U en groot is 
Uw Naam in sterkte. 7 Wie zou U niet vrezen, Koning van de heidenvolken? Want 
dat komt U toe. Immers, onder al de wijzen van de heidenvolken en in heel hun 
koninkrijk is niemand U gelijk...11 Dit moet u tegen hen zeggen: De goden die de 
hemel en de aarde niet gemaakt hebben, die zullen van de aarde en van onder 
deze hemel vergaan.

Want de afgoderij stond de komst van de Messias in de weg. En die komst 
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wilde satan verhinderen. Daarom moesten de pasgeboren jongetjes in op-
dracht van Farao in de rivier worden verdronken. Wilde Haman, een Ame-
lakiet, het Joodse volk uitroeien. In dat licht moeten we ook de strenge 
straffen zien die God invoerde ten aanzien van personen die Israël probeer-
den te verleiden tot afgoderij. Het heil van Israël stond op het spel. Echter 
niet alleen van Israël, maar het heil en de zaligheid van alle volken. 
Daarom worden in het Nieuwe Testament de verleiders en valse profeten 
door God en Jezus op een andere manier tegemoet getreden dan in het 
Oude Testament. 

Deuteronomium 12:32 Dit alles wat ik u gebied, moet u nauwlettend in acht 
nemen. U mag er niets aan toevoegen en er ook niets van afdoen.

Verleiding door een profeet.
Deuteronomium 13:1 Als in uw midden een profeet opstaat of iemand die 
dromen heeft, en u een teken of wonder geeft, 2 en dat teken of dat wonder 
waarvan hij tot u gesproken had, komt en hij zegt: Laten we achter andere 
goden aan gaan, die u niet kent, en laten we die dienen, 3 luister dan niet 
naar de woorden van die profeet of naar hem die die dromen heeft! Want 
de HEERE, uw God, stelt u dan op de proef om te weten of u de HEERE, uw 
God, liefhebt met heel uw hart en met heel uw ziel. 4 Achter de HEERE, uw 
God, moet u aan gaan, Hem moet u vrezen, Zijn geboden moet u in acht nemen en 
Zijn stem gehoorzamen; Hem moet u dienen en u aan Hem vasthouden. 5 En die 
profeet of hij die die dromen heeft, moet gedood worden, omdat hij heeft op-
geroepen afvallig te worden aan de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte 
heeft geleid en u uit het slavenhuis verlost heeft; en omdat hij u wilde afbrengen 
van de weg die de HEERE, uw God, u geboden heeft daarop te gaan. Zo moet u 
het kwaad uit uw midden wegdoen.

Verleiding door een familielid. 
6 Wanneer uw broer, de zoon van uw moeder, of uw zoon, of uw dochter, of uw 
innig geliefde vrouw, of uw boezemvriend u in het geheim aanspoort door te zeg-
gen: Laten we andere goden gaan dienen, die u niet kent, u niet en ook uw va-
deren niet, 7 uit de goden van de volken die rondom u zijn, dicht bij u of ver bij 
u vandaan, van het ene einde van de aarde tot het andere einde van de aarde, 8 
bewillig er dan niet in en luister niet naar hem! Laat uw oog hem niet ontzien, 
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heb geen medelijden en houd hem niet verborgen.9 Integendeel, u moet hem 
zeker doden.

Psalm 96: 3 Vertel onder de heidenvolken van Zijn eer, onder alle volken van 
Zijn wonderen. 4 Want de HEERE is groot en zeer te prijzen, Hij is ontzagwekkend 
boven alle goden. 5 Want al de goden van de volken zijn afgoden, maar de 
HEERE heeft de hemel gemaakt. 6 Majesteit en glorie zijn voor Zijn aange-
zicht, macht en luister in Zijn heiligdom. 7 Geef de HEERE, geslachten van de 
volken, geef de HEERE eer en macht.

Psalm 97: 7 Beschaamd moeten zijn allen die beelden dienen en zich op de 
afgoden beroemen. Buig u voor Hem neer, alle goden.

Spreuken 30:6 Voeg niets toe aan Zijn woorden, anders zal Hij u straffen,
omdat u een leugenaar zou blijken te zijn.

Waarschuwingen in het Nieuwe Testament tegen valse leraars.
Satan heeft de strijd tegen God verloren. De beloofde Messias is gekomen en 
door Zijn offer op Golgotha, heeft Jezus de overwinning behaald op satan. 
De dood is overwonnen door Zijn opstanding! En door geloof in de Heere 
Jezus kan Israël en de gehele wereld behouden worden. Geen enkele afgo-
dendienaar, valse profeet of dwaalleraar kan dit feit ongedaan maken. Daar-
om zijn op aarde ook de strenge straffen uit het OT in het NT niet meer van 
toepassing. In de Islam, die zegt Abraham als voorvader te hebben, komen 
deze strenge straffen nog wel voor. 
Wel wordt in het NT ernstig door de Heere Jezus en door de apostelen ge-
waarschuwd tegen dwaalleraren die een ander Evangelie verkondigen dan 
hetgeen door Jezus en de apostelen verkondigd is. 
Is er in het NT dan geen sprake van straf voor dwaalleraren? Ja, dat is wel 
het geval. Petrus zegt dat zij een verderf over zichzelf brengen. En Jezus 
zegt dat Hij degene die afwijkt van de rechte leer zal bestraffen teneinde 
hem of haar weer op de goede weg terug te brengen. 

Mattheüs 24:11 En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er ve-
len misleiden... 24 want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan 
en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als het mogelijk zou 
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zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden.
Lukas 18:8 ... Maar zal de Zoon des mensen, als Hij komt, wel het geloof op 
de aarde vinden?

Handelingen 20:29 Want dit weet ik: dat na mijn vertrek wrede wolven bij 
u zullen binnenkomen, die de kudde niet sparen; 30 en dat uit uw eigen midden 
mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien om de discipelen weg te 
trekken achter zich aan.

1 Timotheus 4: 1 Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden som-
migen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot mislei-
dende geesten en leringen van demonen, 2 door huichelarij van leugenaars, 
die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid.
3 Zij verbieden te trouwen en gebieden zich te onthouden van voedsel, dat God 
geschapen heeft voor de gelovigen en voor hen die de waarheid hebben leren ken-
nen, om onder dankzegging aanvaard te worden. 4 Want alles wat God geschapen 
heeft, is goed en niets is verwerpelijk, wanneer het onder dankzegging aanvaard 
wordt. 5 Want het wordt geheiligd door het Woord van God en door het gebed.

2 Petrus 2: 1 Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er 
ook onder u valse leraars zullen zijn, die heimelijk verderfelijke afwijkingen 
in de leer zullen invoeren. Daarmee verloochenen zij zelfs de Heere, Die hen 
gekocht heeft, en brengen zij een snel verderf over zichzelf. 2 En velen zullen 
hen, door wie de weg van de waarheid gelasterd zal worden, op hun verderfelijke 
wegen navolgen.

1 Johannes 4: 1 Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij 
uit God zijn; want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. 2 Hier-
aan leert u de Geest van God kennen: elke geest die belijdt dat Jezus Christus in 
het vlees gekomen is, is uit God; 3 en elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus 
in het vlees gekomen is, is niet uit God; maar dat is de geest van de antichrist, 
waarvan u gehoord hebt dat hij komt, en die nu al in de wereld is.

2 Johannes 1: 7 Want er zijn veel misleiders in de wereld gekomen, die niet 
belijden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Dat is de misleider en de 
antichrist. 8 Let op uzelf, opdat wij niet verliezen waarvoor wij gewerkt hebben, 
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maar een vol loon mogen ontvangen. 9 Ieder die overtreedt en niet blijft in de leer 
van Christus, die heeft God niet; wie in de leer van Christus blijft, die heeft zowel  
Vader als de Zoon. 10 Als iemand bij u komt en deze leer niet brengt, ontvang hem 
niet in huis en begroet hem niet.

Openbaring 2: 2 Ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding, en weet 
dat u slechte mensen niet kunt verdragen, en dat u hen op de proef hebt gesteld die 
van zichzelf zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn, en dat u hebt ontdekt 
dat zij leugenaars zijn ... 14 Maar Ik heb enkele dingen tegen u, namelijk dat u 
daar mensen hebt die zich houden aan de leer van Bileam, die Balak leerde 
voor de Israëlieten een struikelblok neer te leggen, opdat zij afgodenoffers zouden 
eten en hoererij bedrijven. 15 Zo hebt u er ook die zich houden aan de leer van 
de Nikolaïeten en dat haat Ik... 20 Maar Ik heb enkele dingen tegen u: dat u 
de vrouw Izebel, die van zichzelf zegt dat zij een profetes is, ongemoeid haar 
gang laat gaan om te onderwijzen en Mijn dienstknechten te misleiden.

Openbaring 3: 3 Bedenk dan hoe u het hebt ontvangen en gehoord, en houd 
het vast en bekeer u. Als u dan niet waakzaam bent, zal Ik bij u komen als 
een dief en u zult beslist niet weten op welk uur Ik bij u zal komen... 10 Om-
dat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren 
voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen 
die op de aarde wonen te verzoeken... 19 Ieder die Ik liefheb, wijs Ik terecht 
en bestraf Ik. Wees dan ijverig en bekeer u.

Openbaring 22:18 Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie 
van dit boek hoort: Als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem 
de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn. 19 En als iemand afdoet 
van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen 
van het boek des levens, en van de heilige stad, van de dingen die in dit boek 
geschreven zijn.

Een bijzondere belofte voor de volken!
De volkeren zullen tot de erkenning komen dat de goden die zij en hun 
voorgeslacht gediend hebben, geen goden waren. Het waren zelfbedachte 
goden, tot geen enkel nut, het waren slechts leugens. De volkeren zullen 
tot de erkenning komen dat alleen de God van Israël (JHWH) de God is 
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die werkelijk leeft en alle macht heeft in de hemel en op de aarde. U kunt 
dit lezen in: 

Jeremia 16:19 HEERE, mijn vesting en mijn burcht, mijn toevlucht op de dag 
van de benauwdheid, tot U zullen de heidenvolken komen van de einden der aar-
de, en zeggen: Onze vaderen hebben enkel leugen in erfelijk bezit gekregen, en nie-
tige dingen, niets ervan is van nut. 20 Zou een mens zich goden maken? Dat zijn 
toch geen goden! 21 Daarom, zie, Ik doe hen erkennen, deze keer doe Ik hen 
Mijn hand en Mijn macht erkennen. Dan zullen zij weten dat Mijn Naam 
HEERE is.

Ook de profeet Zacharia spreekt hierover.
Zacharia 2: 11 Veel heidenvolken zullen op die dag bij de HEERE gevoegd 
worden en zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ik zal in uw midden wonen. 
Dan zult u weten dat de HEERE van de legermachten Mij tot u gezonden 
heeft. 12 De HEERE zal Juda in eigendom nemen als Zijn deel in het heilige land. 
Hij zal Jeruzalem nog verkiezen. 13 Wees stil voor het aangezicht van de HEERE, 
alle vlees, want Hij is ontwaakt uit Zijn heilige woning.

AFGODEN VAN DEZE TIJD
Wie is onze grootste afgod of wie zijn onze grootste afgoden?
Antwoord: Onze grootste afgod is ons eigen “Ik”. 
Hoe komt dat en zegt de Bijbel dat ook? 

Antwoord: De mens is door God geschapen om Hem te dienen en tot Zijn 
eer te leven. God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf. Maar 
vanuit onze eigen natuur hebben we God niet op de eerste plaats staan in 
ons leven. We staan zelf op de eerste plaats en daarna komt de rest. Tenzij 
de mens zich bekeert en opnieuw geboren wordt door de Heilige Geest.

Wat is de grootste zonde van de mens?

Antwoord: De grootste zonde van een mens is dat hij niet in Jezus Christus 
gelooft, Die door God de Vader naar deze wereld is gezonden om de zon-
den van de mensen te verzoenen, of anders gezegd, om de mens weer in 
een rechte verhouding tot God de Vader te brengen. 



17

Er zijn ook nu nog volken op de wereld die hun eigen goden hebben be-
dacht en soms ook in hout of steen vorm hebben gegeven. We denken 
hierbij met name aan de boeddhistische godsdienst. Wie herkent niet de 
vele Boeddha beelden die ook steeds meer in ons land te koop aangeboden 
worden. Wel veelal bedoeld als decoratie, maar toch.......

Wat is het verschil tussen al deze godsdiensten en de christelijke gods-
dienst? Van de meest voorkomende godsdiensten zullen wij de verschillen 
met de christelijke Godsdienst aangeven. 

Schepsel verheft zich boven de Schepper.
Het is de hoogmoed van de mens dat hij ongehoorzaam geworden is aan 
God. De mens maakte God tot een leugenaar en geloofde satan. Dat begon 
in het Paradijs en die zonde is doorgegaan in alle mensen. 
Door die zonde werd de mens een vijand van God. 
Omdat God een heilig God is, kan hij de onheilig geworden mens niet ver-
dragen en verdrijft hem uit het Paradijs. 
Omdat God echter een liefdevol en genadig God is heeft Hij een weg ont-
sloten waardoor de mens aan de eeuwige straf op de zonde kan ontkomen. 
En die Weg is Zijn Zoon, de Heere Jezus. Door geloof in Jezus, door belij-
denis van zonden, bekering en wedergeboorte kan een mens ontkomen 
aan de straf van God. De toorn van God blijft echter op degene die zich 
blijft verzetten tegen en verheffen boven God. Die de Weg tot ontkoming 
afwijst. 
De apostel Paulus gaat hier uitgebreid op in in zijn brief aan de Romeinen. 
De dingen die Paulus noemt, zijn en blijven actueel. 
De toorn van God over de ongelovigen. 
Romeinen 1: 18 Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de he-
mel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, die de waar-
heid in ongerechtigheid onderdrukken, 19 omdat wat van God gekend kan 
worden, hun bekend is. God Zelf heeft het hun immers geopenbaard. 20 Want 
de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de 
wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht 
én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. 21 Want zij heb-
ben, hoewel zij God kennen, Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar zij 
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zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. 22 
Terwijl zij zich uitgaven voor wijzen, zijn zij dwaas geworden, 23 en hebben zij de 
heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een 
vergankelijk mens, op vogels en op viervoetige en kruipende dieren. 24 Daarom 
ook heeft God hen in de begeerten van hun hart overgegeven aan de onreinheid 
om hun lichamen onder elkaar te onteren. 25 Zij hebben de waarheid van God 
vervangen door de leugen, en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, 
Die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. 26 Daarom heeft God hen overgegeven 
aan schandelijke hartstochten, want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke om-
gang vervangen door de tegennatuurlijke. 27 En evenzo hebben ook de mannen 
de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkaar 
ontbrand: mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het ge-
paste loon voor hun dwaling in zichzelf. 28 En omdat het hun niet goeddacht 
God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken, om 
dingen te doen die niet passen. 29 Ze zijn vervuld van allerlei ongerechtigheid, 
hoererij, boosaardigheid, hebzucht, slechtheid. Ze zijn vol afgunst, moord, ruzie, 
bedrog, kwaadaardigheid. 30 Kwaadsprekers zijn het, lasteraars, haters van God, 
smaders, hoogmoedigen, grootsprekers, bedenkers van slechte dingen, ongehoor-
zaam aan hun ouders, 31 onverstandigen, trouwelozen, mensen zonder natuurlijke 
liefde, onverzoenlijk, onbarmhartig. 32 Zij kennen het recht van God, namelijk dat 
zij die zulke dingen doen de dood verdienen, en toch doen zij niet alleen zelf deze 
dingen, maar stemmen ook van harte in met hen die ze doen.

Verschillen tussen de christelijke Godsdienst en  
andere godsdiensten.

Basis van het christelijk geloof.

Schepping.
God is de Schepper en de oorsprong van alle dingen.
God is de Schepper van hemel en aarde, de gehele kosmos.
Naast deze God bestaan er geen andere goden. 
God is een Eenheid, die bestaat uit drie Personen van hetzelfde Wezen: 
Vader, Zoon en Heilige Geest. 
God is Liefde
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Doel van de schepping.
God heeft de mens geschapen om Hem te dienen, te eren en de aarde te 
beheren.
God heeft de mens geschapen om Hem lief te hebben en zijn naaste als 
zichzelf.

Zonde.
De mens is God ongehoorzaam geworden.
De mens heeft satan, Gods vijand, meer geloofd en is van God afvallig ge-
worden. In plaats van God op de eerste plaats te stellen is de mens zichzelf 
tot god geworden. Alle mensen hebben gezondigd en missen de heerlijk-
heid van God. (Rom. 3:23)

Straf op de zonde.
Het loon op de zonde is de dood (Rom. 6:23) en daarna volgt het oordeel 
van God. Het loon van de ongelovigen en zondaars is in de hel, in de poel 
die brandt van vuur en zwavel. Dit is de tweede dood, de eeuwige dood. 
(Openbaring 21:8) 

Eeuwig leven.
In plaats van de mens, heeft God Zijn eigen geliefde Zoon gestraft voor de 
zonde van ongehoorzaamheid en afvalligheid. De toorn en het oordeel 
over de zonde zijn op Hem neergekomen. Door geloof in de Zoon van God 
wordt de mens van de zonde gereinigd door het vergoten bloed van Chris-
tus en na belijdenis van zonde en schuld worden deze hem vergeven. Door 
wedergeboorte, het werk van de Heilige Geest, ontvangt de mens nieuw le-
ven, eeuwig leven. De gerechtigheid van Christus wordt hem toegerekend. 
De genade en de zaligheid komen van boven, van God.
Wie God zoekt, zal Hem vinden. (Matt. 7:7,8)
De mens kan niet door eigen werk en verdiensten gered en behouden wor-
den. Dit is het grote verschil met alle andere godsdiensten.

Deze basis principes van het christelijk geloof missen alle andere godsdien-
sten. Helaas zijn er binnen het christelijk geloof ook groepen gelovigen, 
denominaties, die zich niet aan deze basis principes houden. Deze zijn be-
invloed door leringen van mensen en door andere godsdiensten. Een voor-
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beeld hiervan is de rooms-katholieke kerk. Deze kerk heeft vele dwalingen 
en stelt de traditie boven het het gezag van het Woord van God, (2 Tim. 
3:16,17). De leden van deze kerkgemeenschap weten nooit zeker of ze behou-
den worden dan wel verloren gaan. Dat hangt af van de hoeveelheid goede 
werken die men gedaan heeft. Bovendien, zonder de roomse kerk wordt nie-
mand zalig en de doop is een voorwaarde voor behoud, voor zalig worden.
Tot slot nog een groot verschil tussen christenen en niet-christenen. Jezus, de 
Zoon van God, leert ons dat in Mattheüs 6: 7 “Als u bidt, gebruik dan geen omhaal 
van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij door de veelheid van hun woor-
den verhoord zullen worden. 8 Word dan aan hen niet gelijk, want uw Vader weet wat 
u nodig hebt, voordat u tot Hem bidt.”

Afgoden zijn demonen.
Voordat we overgaan tot de bespreking van allerlei religies dienen we dui-
delijk voor ogen te houden dat afgoden in hout en steen niet zo onschuldig 
zijn als mensen soms denken. Die beelden zijn inderdaad stom en kunnen 
niemand kwaad doen. Maar achter die beelden zit een dienst aan de afgo-
den en die afgoden zijn demonen zegt de apostel Paulus in zijn brief aan 
de Korinthiërs. 

1 Korinthiërs 10: 18 Let op het Israël naar het vlees: hebben niet zij die de offers 
eten, gemeenschap met het altaar? 19 Wat zeg ik hiermee dan? Dat een afgod iets 
is, of dat een afgodenoffer iets is? 20 Nee, ik zeg dit omdat wat de heidenen offe-
ren, zij dat aan demonen offeren en niet aan God, en ik wil niet dat u met de 
demonen gemeenschap hebt. 21 U kunt niet de drinkbeker van de Heere drinken 
én de drinkbeker van de demonen. U kunt niet deelhebben aan de tafel van de 
Heere én aan de tafel van de demonen. 22 Of willen wij de Heere tot jaloersheid 
verwekken? Wij zijn toch niet sterker dan Hij?
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1. god en de Islam
Traditionele visie
Volgens de islamitische traditie wordt Mohammed (570-632) gezien als de 
laatste in een reeks van profeten. Tijdens de laatste tweeëntwintig jaar van 
zijn leven, vanaf zijn veertigste, zou Mohammed openbaringen hebben 
gekregen van God die aan hem werden doorgegeven door de aartsengel 
Gabriël waarin hij werd opgeroepen het geloof van Adam en Abraham 
opnieuw te introduceren. Voor moslims is de islam dan ook de oorspron-
kelijke religie zoals geopenbaard aan Abraham, Musa (Mozes), Isa (Jezus) 
en andere islamitische profeten. De boodschappen in deze openbaringen, 
bekend als de Koran, werden gememoriseerd en opgeschreven door zijn 
volgelingen. In totaal noemt de Koran 25 profeten, maar Mohammed 
wordt in de islam doorgaans beschouwd als de laatste profeet, “Zegel der 
Profeten”, die de geschiedenis van de doorlopende openbaring van Gods 
wil heeft afgesloten. De islam is voor moslims de vervolmaking van de 
monotheïstische religie van God.
Gedurende de periode dat Mohammed in Mekka predikte, drong hij er 
bij hen op aan om te stoppen met hun polytheïsme en slechts één God te 
aanbidden. Hoewel sommigen zich bekeerden tot de islam, werden Mo-
hammed en zijn volgelingen vervolgd door het stadsbestuur. Na twaalf 
jaar van vervolging van de moslims onder Mohammed door de Mekkanen 
vertrokken de eersten naar de stad Medina (de zogenaamde Hijra) waar ze 
een islamitisch bestuur vestigen. De Mekkanen blijven echter in gewapend 
conflict met de moslims en deze situatie eindigt pas wanneer Mohammed 
in 629 Mekka verovert. Wanneer hij in 632 op tweeënzestigjarige leeftijd 
sterft heeft hij de Arabische stammen van Arabië zowel politiek als religi-
eus verenigd.

Historisch-wetenschappelijke visie
De moderne wetenschappelijke geschiedschrijving probeert het verleden 
te reconstrueren door gebruik te maken van op betrouwbaarheid getoetste 
archeologische vondsten en tekstkritisch getoetste schriftelijke bronnen. 
Hoewel een meerderheid van historici aanneemt dat Mohammed een 
historische persoon is geweest, kan door het ontbreken van betrouwbare 
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bronnen uit de eerste hand, de historiciteit van Mohammed niet worden 
vastgesteld. De vroegst bekende biografie van Mohammed, werd hon-
derd-twintig jaar na de dood van Mohammed geschreven door Ibn Ishaak. 
Deze biografie (‘Het leven van Gods boodschapper’) is niet overgeleverd en 
enkel bewaard in een bewerkte versie door een latere auteur genaamd Ibn 
Hisham en dateert uit de 9e eeuw.
De traditionele overlevering, waarbij de Koran door Mohammed werd ont-
vangen en door hem en zijn naaste metgezellen werd gememoriseerd om 
kort na Mohammeds dood schriftelijk te worden vastgelegd, kan eveneens 
niet door een wetenschappelijke benadering bevestigd worden.
De oudst bekende fragmenten van de Koran (of een voorloper) zijn in 1972 
ontdekt in Jemen. Door middel van koolstofdatering wordt de oorsprong 
van de oudste van deze tekstfragmenten tussen 645 en 690 geschat. Echter, 
omdat bij koolstofdatering wordt uitgegaan van het jaar waarin een orga-
nisme is gestorven (dat in het geval van perkament niet hoeft overeen te 
komen met de opgeschreven tekst) gaan wetenschappers op basis van de 
kalligrafie uit van een werkelijke datering van tussen 710-715. De oudste be-
kende volledige Koran, de zogenaamde Samarkand Koran, stamt naar alle 
waarschijnlijkheid uit het einde van de 8ste tot het begin van de 9e eeuw. 

De Koran verwijst veelvuldig naar thema’s en verhalen over personen die 
eerder in de Thora/Oude Testament en het Nieuwe Testament zijn beschre-
ven. Dit betreft onder andere Mozes, Maria en Jezus. Niet al deze overge-
leverde verhalen over deze figuren in de Koran komen overeen met deze 
eerder genoemde geschriften. Zo spreekt de Koran tegen dat Jezus aan een 
kruis stierf en opstond, en was volgens de Hadith niet Isaak de “zoon van 
de belofte”, maar juist Ismaël, de stamvader van de Arabieren. Desalniette-
min, zijn de overeenkomsten dusdanig dat de wetenschappelijke consensus 
is dat de Koran veel aan deze eerdere teksten heeft ontleend. De traditi-
oneel islamitische verklaring voor deze overeenkomsten is dat zowel de 
geschriften van de christenen en Joden onvolledige en verstoorde versies 
van de islam zijn.
Naast joods-christelijke elementen bevat de islam waarschijnlijk ook ver-
scheidene heidense tradities uit voor-islamitische animistische religies, in 
de islam geïntegreerd, zoals het heiligdom de Kaäba en de rondgangen 
die daar omheen gemaakt worden tijdens de oemra en de hadj (tawaaf), 
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elementen die volgens de islamitische traditie op Abraham teruggevoerd 
moeten worden. 

Grondslag van de islam
De Koran (ook wel Qur’an genoemd) spreekt tevens met respect over de 
islamitische heilige boeken, de Thora (Tawrat), de Psalmen (Zaboer) en 
het Bijbelse Evangelie (Indjil), waardoor volgens de islam God in vroeger 
tijden eveneens tot de mensen heeft gesproken. Men gelooft echter dat 
de Koran de laatste en beslissende openbaringen van God bevat en dat de 
andere heilige boeken veranderd en vervalst zijn. Joden en christenen wor-
den de Mensen van het Boek genoemd en daar de Koran fragmentarisch 
is opgebouwd, geeft de Koran het advies om bij twijfel de Mensen van het 
Boek te raadplegen.

•	 De Islamitische jaartelling begint met de verhuizing van Moham-
med naar Medina, 15 of 16 juli in het jaar 622. Volgens deze jaar-
telling is het nu 1395.

Verschillen tussen de Bijbel en de Koran.
Bijbel Koran

Geïnspireerd door God. Geïnspireerd door een schepsel.

Verlossing door geloof in Jezus
Verlossing is een gave van God.

Verlossing door goede werken,
meditaties, offers enz.

God is heilig en kan geen 
zonde scheppen.

Allah is de schepper van 
zonde en rampen.

Men moet in dit leven worden 
gered om vrede met God en 
mensen te hebben.

Je kunt worden gered na dit 
leven.

Jezus is zonder zonde. Deze 
Zondeloze kan het werk van 
God volmaakt doen op aarde. 
Hij is een perfect voorbeeld.

Mohammed is een zondaar en 
kan het werk voor Allah niet 
volmaakt doen op aarde. Hij 
is geen goed voorbeeld voor 
anderen.

Men heeft zekerheid van 
behoud.

Men heeft geen zekerheid van 
behoud.

Men heeft de vrijheid om zijn geloof 
te kiezen.

Als iemand de Islam verlaat, loopt hij 
de kans gedood te worden. 
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Men mag tegen niemand liegen. Moslims mogen liegen voor de 
zaak van Allah en de Islam.

God openbaarde Zichzelf aan 
Adam en Eva, aan Mozes en 
door middel van Zijn Zoon 
aan de mensheid. 

Allah openbaarde zichzelf niet 
aan Mohammed.

Jezus zei: “Hebt uw 
vijanden lief en bidt voor hen.”

Mohammed zei: dood niet-
Moslims, vervloek ze en wordt 
geen vrienden met hen.

Alle mensen zijn zondaars. In 
de ogen van God is iedereen 
gelijk.

Alleen Moslims zijn goed 
(ofschoon zondaars). Niet-
Moslims zijn onrein, honden,
varkens, apen en slechter dan 
beesten.

Men moet iedereen liefhebben
Liefde schept vrede.

Wordt geen vriend met je 
vader en broer als zij geen 
Moslim zijn, zoals van hen 
verwacht mag worden.

Een man moet zijn vrouw liefhebben 
als zijn eigen lichaam.

Een man mag zijn vrouw 
bestraffen en slaan.

Jezus zei dat de man maar één vrouw 
mag hebben.

Mohammed zei dat een 
Moslim man vier vrouwen 
mag hebben en meisjes als 
slavinnen.

1 Johannes 2:23. Een ieder die de Zoon 
loochent, heeft ook de Vader niet. Wie 
de Zoon belijdt, heeft ook de Vader.

Een Moslim kent Jezus, de Zoon niet.
Hij kent dus ook niet God, de Vader. 
Zonder deze kennis gaat iemand 
verloren.

Er is door God geen ander gegeven 
dan Zijn Zoon, door wie men eeuwig 
leven kan ontvangen. God wil niet dat 
er iemand verloren gaat. 

Een Moslim gelooft niet in de Zoon 
van God.

De God, die hemel en aarde geschapen 
heeft, wil niet dat er één mens 
verloren gaat. Hij zegt: “Bekeert u van 
uw zonden” Het bloed van Zijn Zoon 
reinigt van alle zonden. Gelooft deze 
blijde boodschap.

Een Moslim kent zo’n aanbod niet. De 
Islam erkent geen Middelaar tussen 
God en mensen.
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Jezus is het door God gegeven 
Offerlam om de zonden te vergeven 
van degenen die tot Hem de toevlucht 
nemen met belijdenis van hun 
zonden. Die dat doet krijgt zekerheid 
dat de zonden zijn vergeven.

Het kopen, slachten en verdelen van 
het vlees van het beste schaap en het 
aanbrengen van een druppel bloed op 
het voorhoofd zouden God bewegen 
de zonden van die persoon te 
vergeven. Zij hebben echter nooit 
zekerheid dat God de zonden 
werkelijk vergeven heeft. (Tijdens 
Korban - Offerfeest)

De Thora, de Psalmen en het 
Evangelie zijn Goddelijke 
openbaringen.

De Koran bevestigt dat de Thora (door 
Mozes) en de Indjiel (door Jezus) door 
God gegeven zijn . (Sura 3:3-4)

De woorden van God zijn vast en 
betrouwbaar. God herroept Zijn 
woorden in de Thora, de Psalmen en 
het Evangelie niet. Jezus zegt: Mijn 
woorden zullen niet voorbijgaan. 
(Mattheüs 5:18,24,35)

En wij hebben het boek met de 
waarheid naar jou neergezonden ter 
bevestiging van wat er voordien van 
het Boek al was. (soera 5:48)

Waarom geeft God openbaringen? 
Een volgeling van Jezus, Johannes zegt: 
“Deze dingen zijn beschreven, opdat u 
gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon 
van God, en opdat u door te geloven, 
het leven zult hebben in Zijn Naam. 
(Joh.20:31)

De Koran bevestigt dat de woorden in 
het evangelie vast en betrouwbaar zijn. 

Wat is zonde?
Zonde betekent in een breuk met 
God leven. Geen relatie met God 
hebben. God niet eren, niet geloven, 
niet dienen, niet gehoorzamen, niet 
geloven in Zijn Zoon en daardoor 
het doel missen. Zonde is niet 
geïnspireerd, geschapen door God. 

Ongeloof in Allah, in de Koran en in 
Mohammed is zonde. Het vermijden 
van religieuze verplichtingen, stelen, 
liegen, lasteren is zonde. De mens  is 
goed geboren, maar de zonde wordt 
geïnspireerd door Allah. Indien de 
zonde van Allah komt, kan de mens 
daar niet schuldig aan zijn. 
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Wie kan bevrijden van zonde?
De mens kan zichzelf niet bevrijden 
sinds zij zich hebben overgegeven 
aan satan. Alleen God kan bevrijden 
van zonde en satan. Jezus, Gods 
Zoon, zonder zonde, vergeeft, redt en 
bevrijdt van zonde en geeft eeuwig 
leven.

Vóór het sterven is geen bevrijding 
of vergeving van zonde mogelijk, 
althans geen zekerheid daarover 
Rechtvaardigen en onrechtvaardigen 
gaan eerst naar de hel. De 
rechtvaardigen gaan van de hel naar 
het paradijs. Rechtvaardig wordt men 
door de wetten van Allah te vervullen 
en meer goede daden te doen dan 
slechte. Zekerheid over de beslissing 
van Allah heeft men niet. 

Men kan zekerheid van vergeving
van alle zonden verkrijgen.

Geen zekerheid van vergeving van 
zonden.

Voor een oprecht waar gelovige
werken alle dingen mede ten goede.

Een moslim weet niet of alle dingen 
meewerken ten goede.

De oprecht waar gelovige is eeuwig 
met de Heere Jezus verbonden.

Een moslim kent dit niet.

Het oprecht waar geloof wordt 
verzegeld door de Heilige Geest.

Het geloof van een Moslim wordt 
door niets verzegeld of bevestigd.

De oprecht waar gelovige is een
burger van het hemelse rijk.

Een moslim is geen burger van een 
hemels rijk.

Een oprecht waar gelovige zal wel
beoordeeld, maar niet meer veroor-
deeld worden door de Heere Jezus.

Een oprecht gelovige in Allah wordt 
altijd geoordeeld door Allah.

Een oprecht waar gelovige mag 
rechtstreeks tot God, de Vader,
bidden.

Moslim gelovigen bidden rechtstreeks 
tot Allah maar weten niet of Allah hen 
hoort.

1 Johannes 2: 23 Een iegelijk, die den 
Zoon loochent, heeft ook den Vader 
niet; wie den Zoon belijdt, heeft ook 
den Vader.

Uit deze tekst blijkt dat Allah niet 
dezelfde god is als de God van de 
Bijbel.

Handelingen 4: 12 En de zaligheid is 
in geen Ander; want er is ook onder 
de hemel geen andere Naam,  Die aan 
de mensen gegeven is, door Wie wij 
moeten zalig worden.

Een moslim kent dit niet. 

De oprecht waar gelovige is 
volmaakt in de Heere Jezus.

Een oprechte moslim is nooit 
volmaakt.

Een christen wordt behouden door het 
geloof in de Heere Jezus.

Een moslim heeft dit geloof niet en 
kan dus ook niet behouden worden.
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Als men deze verschillen beziet kan men toch niet beweren dat de Bijbel 
slecht is of niet meer van deze tijd. Er zou heel wat meer liefde en vrede op 
deze aarde zijn en meer huwelijksgeluk als men de geboden van de God 
van de Bijbel zou naleven. Ook veel minder geweld en criminaliteit. 

Wat is zonde in de Islam? 
Ongeloof in Allah, in de Koran en in Mohammed, als de profeet van Allah, 
is zonde. Het niet naleven van de godsdienstige verplichtingen zoals gebed 
en vasten, is zonde. Ook liegen, stelen en lasteren is zonde.
Hetgeen in Jeremia 12:6 staat wordt ook vaak ondervonden door moslim 
gelovigen die de Heere Jezus in geloof aannemen als hun Verlosser en Za-
ligmaker. Er overkomt hun echter niet iets vreemds. 

Jeremia 12:6 Want ook uw broeders en het huis van uw vader – ook zij handelen 
trouweloos tegen u, ook zij roepen u luid na. Vertrouw hen niet als ze vriendelijk 
tot u spreken.

De Heere Jezus weet dat degenen die in Hem geloven, vervolgd zullen wor-
den. 

Mattheüs 5: 10  Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want 
van hen is het Koninkrijk der hemelen. 11 Zalig bent u als men u smaadt en 
vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van Mij. 12 
Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de 
profeten vervolgd die er vóór u geweest zijn.

Mattheüs 10:16 Zie, Ik zend u als schapen te midden van de wolven; wees dus 
bedachtzaam als de slangen en oprecht als de duiven. 17 Maar wees op uw hoede 
voor de mensen, want zij zullen u overleveren aan raadsvergaderingen, en in hun 
synagogen zullen zij u geselen. 18 En u zult ook voor stadhouders en koningen ge-
leid worden omwille van Mij, tot een getuigenis voor hen en de heidenen. 19 Maar 
wanneer zij u overleveren, moet u niet bezorgd zijn hoe of wat u spreken moet, 
want het zal u op dat moment gegeven worden wat u spreken moet. 
20 Want u bent het niet die spreekt, maar de Geest van uw Vader, Die in u spreekt. 
21 De ene broer zal de andere broer overleveren om gedood te worden, en de 
vader het kind, en de kinderen zullen tegen de ouders opstaan en hen doden. 
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22 En u zult door allen gehaat worden omwille van Mijn Naam; maar wie 
volharden zal tot het einde, die zal zalig worden...26 Wees dus niet bevreesd 
voor hen, ... 28 En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de 
ziel niet kunnen doden, maar wees veeleer bevreesd voor Hem Die zowel ziel 
als lichaam te gronde kan richten in de hel. 29 Worden niet twee musjes voor 
een penninkje verkocht? En niet een van die zal op de aarde vallen buiten 
uw Vader om. 30 En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. 31 Wees dus 
niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven. 32 Ieder dan die Mij belijden zal 
voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen 
is. 33 Maar wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal Ik ook verloo-
chenen voor Mijn Vader, Die in de hemelen is... 35 Want Ik ben gekomen om 
tweedracht te brengen tussen een man en zijn vader, en tussen een dochter en haar 
moeder, en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder;
 36 en iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn. 37 Wie vader of moeder 
liefheeft boven Mij, is Mij niet waard; en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, 
is Mij niet waard. 38  En wie zijn kruis niet op zich neemt en Mij navolgt, is 
Mij niet waard. 39 Wie zijn leven vindt, zal het verliezen; en wie zijn leven verliest 
omwille van Mij, zal het vinden.

Johannes 15: 18 Als de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder dan u gehaat heeft. 
19 Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare liefhebben, maar omdat u 
niet van de wereld bent, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de 
wereld u. 20 Herinner u het woord dat Ik u gezegd heb: Een dienaar is niet meer 
dan zijn heer. Als zij Mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen; als zij Mijn 
woord in acht genomen hebben, zullen zij ook het uwe in acht nemen. 21 Maar al 
deze dingen zullen zij u aandoen omwille van Mijn Naam, omdat zij Hem niet 
kennen Die Mij gezonden heeft.

Lukas 21: 13 En dit zal u overkomen, opdat u zult getuigen. 14 Neem u dan in 
uw hart voor niet van tevoren te bedenken hoe u zich moet verdedigen. 15 Want 
Ik zal u mond en wijsheid geven die al uw tegenstanders niet zullen kunnen weer-
spreken of weerstaan. 16 En u zult ook door ouders, broers, familieleden en 
vrienden overgeleverd worden, en zij zullen sommigen van u doden. 17 En u 
zult omwille van Mijn Naam door allen gehaat worden.
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2. god en het BoeddhIsme
Ontstaan
Het boeddhisme is ontstaan als reactie op en hervorming van het hindoe-
isme. Het boeddhisme wijst het hele hindoeïstische godenpantheon af en 
is daardoor geen godsdienst in de strikte zin van het woord. Het kasten 
systeem en de priesterbemiddeling worden afgewezen. Heilige boeken 
worden niet erkend en dus is er ook geen taak meer voor het Sanskriet 
(oude taal). De kringloop der wedergeboorten kan op eigen kracht worden 
doorbroken waarmee het Nirwana (hoogste staat van heiligheid) binnen 
het bereik komt.

Welk volk gelooft in Boeddha? 
Op de hele wereld zijn er meer dan 300 miljoen boeddhisten. 
Na de dood van de Boeddha breidde het boeddhisme zich uit van Noord-In-
dia tot de volgende gebieden: India, Nepal, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, 
Myanmar, Afghanistan, Tadzjikistan, Oezbekistan, Turkmenistan, Kirgizië, 
Kazachstan, Thailand, Laos, Cambodja, Vietnam, Maleisië, Indonesië, Chi-
na, Tibet, Bhutan, Mongolië, Taiwan, Japan, Noord-Korea en Zuid-Korea. 
Ook in Nederland zijn veel mensen met het boeddhisme bezig. Vaak zijn 
dat Chinezen of andere Aziaten, maar ook wel Nederlanders. 

Geschiedenis.
Het boeddhisme is ongeveer 2500 jaar geleden ontstaan. Het is één van 
de grootste godsdiensten in het oosten. De naam Shakyamuni is een an-
der woord voor Boeddha. Mensen die in het boeddhisme geloven worden 
ook wel Boeddha’s genoemd. De stichter van het boeddhisme is Siddharta 
Gautama. Hij is geboren rond 563 voor Christus in het noorden van India. 
Siddharta groeide op in een paleis als rijke jongen en leefde helemaal af-
gezonderd van de buitenwereld. Maar toen hij voor het eerst in zijn leven 
af en toe wat verder ging kijken dan het paleis waar hij woonde werd hij 
geconfronteerd met ernstig zieke mensen en veel leed in de wereld. Na 
het zien van deze ellende zette Siddharta een punt achter zijn leven waar 
alles goed en mooi was en verliet het paleis toen hij 29 jaar oud was. Jaren-
lang leefde hij in een bos en hield zich alleen maar bezig met meditatie. 



30

Hij wijdde zich helemaal aan het helpen van noodlijdende mensen. Hij 
trok door het noord-oosten van India en had al snel veel aanhangers. Deze 
mensen vormden de eerste gelovigen van een totaal nieuwe godsdienst: 
het boeddhisme.  

Waar geloven boeddhisten in? 
Boeddhisten geloven dat er een staat van verlichting is en dat de Boeddha 
die heeft bereikt. Dat is ook de reden waarom de Boeddha als voorbeeld 
en als leermeester gezien wordt. Boeddha bereikte die verlichting door te 
mediteren. Hij kreeg inzicht en leerde waarom mensen moesten lijden. 
Niet alleen pijn wordt als lijden beschouwd, maar ook slechte gevoelens, 
zoals verdriet en wanhoop.
Inzicht en verlichting zijn dus de belangrijkste punten in het boeddhisme. 
Dat inzicht bestaat uit een aantal filosofieën, die beschouwd worden als de 
kern van het boeddhisme.

Boeddhisten beschouwen de dood niet als iets negatiefs. De dood is niet 
iets wat het leven in de weg staat, maar net zo belangrijk als het leven zelf, 
is onderdeel van het leven. Door deze gedachte hebben boeddhisten geen 
angst voor de dood. Ze accepteren het en zien het niet als iets waar je bang 
voor hoeft te zijn. Boeddhisten hebben een hele andere kijk op de wereld 
dan andere gelovigen of ongelovigen. Ze zien het leven en de dood als één 
en niet als twee verschillende feiten.

Er zijn meerdere vormen van boeddhisme. 

Zen boeddhisme.
Tibetaans boeddhisme.
Andere vormen van boeddhisme.

Er zijn drie soorten meditatieve werkzaamheden die voortkomen uit 
het boeddhisme.

Yoga
Reiki
Mindfulness met inwijdingsritueel.
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Bepaalde technieken worden in het westen vaak niet herkend als zijnde 
afkomstig van het boeddhisme. Dat komt omdat de mensen de religie niet 
kennen. 

Het boeddhisme kent een aantal regels en voorschriften.
Er zijn drie groepen van leefwijzen in het boeddhisme. Dit zijn de ’vier 
edele waarden’, het ‘heilige achtvoudige pad’ en ‘het wiel van het leven’. Er 
zijn ook vijf regels waar elke boeddhist zich aan moet houden.

Het belangrijkste symbool voor de boeddhisten is ‘het wiel van het leven’. 
Bij dit symbool is er een heer van de Dood, die het wiel vasthoudt. Het 
stelt een kringloop voor van geboorte, dood en wedergeboorte. In het wiel 
zijn de stadia van geboorte tot dood afgebeeld. Ook staan er drie dieren op 
afgebeeld. Die dieren staan voor hebzucht, verwarring en haat. Deze dieren 
staan de verlichting in de weg.

De acht spaken van het wiel staan voor het achtvoudige pad:
1.     Juist begrip: de leer van de Boeddha begrijpen.
2.     Juiste houding: vriendelijke gedachten.
3.     Juiste woorden: geen leugens of lelijke woorden.
4.     Juiste daden: geen mensen of dieren kwaad doen.
5.     Juist werk: waar mensen niet onder lijden.
6.     Juiste inspanning: nadenken voordat je iets doet.
7.     Juiste bedachtzaamheid: waakzaam zijn.
8.     Juiste meditatie: voor kalmte en concentratie.

De vier edele waarheden zijn:
 1.   Leven vol lijden.
 2.  Lijden wordt veroorzaakt door hebzucht.
 3.  Er is een manier om het lijden te stoppen.
 4.  Door de middenweg (meditatie) te volgen, stopt het lijden.

Leven als een boeddhist houdt in dat je je aan een aantal regels houdt, ‘de 
vijf voorschriften’:

1.     Levende wezens niet schaden of doden.
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2.     Geen dingen nemen die je niet gegeven zijn (niet stelen).
3.     Verstandig en zuiver leven, dus ook geen seks (buiten het huwelijk).
4.     Niet liegen en onvriendelijk spreken.
5.     Geen verdovende middelen of alcohol gebruiken.

De boeddhistische monniken en nonnen volgen de 227 regels van de vina-
ya, die door Boeddha zelf zijn opgetekend. 

Boeddhisten vinden het belangrijk om voor anderen te zorgen en om niet 
egoïstisch te zijn. Ze geloven dat je hierdoor geluk kunt vinden. Boeddhis-
ten gaan vaak naar de tempel om te mediteren. Bij binnenkomst knielen 
ze drie keer voor het beeld van Boeddha. Een ander ritueel is het opzeggen 
van de vijf voorschriften. Uit eerbied worden in de tempel de schoenen uit-
gedaan. De tempel staat vol met verschillende beelden van Boeddha, zodat 
niet vergeten wordt dat de leer van de Boeddha helpt om de verlichting te 
bereiken.

Boeddhisten vereren geen goden maar de stichter Boeddha wordt wel ver-
eerd.

Er zijn drie grote stromingen in het boeddhisme: het theravada in Zuid-
oost-Azië, het mahayana in landen als China en Japan en het Tibetaans 
boeddhisme in Tibet en Mongolië. In het mahayana bestaan ook weer 
twee belangrijke stromingen: zen en zuiver land. Theravadaboeddhisten 
vereren alleen Gautama Boeddha, maar mahayana boeddhisten vereren 
ook andere Boeddha’s, bijvoorbeeld Amitabha, en bodhisattva’s (toekom-
stige boeddha’s), zoals Avalokiteshvara. Tibetaanse boeddhisten vereren 
naast Boeddha’s en bodhisattva’s ook nog veel goden waar de Tibetanen 
ook al in geloofden voordat ze boeddhist werden. Nog een belangrijk ver-
schil is dat theravada boeddhisten geloven dat monniken (zie hieronder) 
de enigen zijn die een aanzienlijke kans hebben om in hun huidige leven 
verlichting te bereiken, terwijl mahayana- en Tibetaanse boeddhisten ge-
loven dat ook leken (mensen die geen monnik of non zijn) dat kunnen. 

Boeddhistische monniken en nonnen wijden hun leven aan de zoektocht 
naar verlichting en leven daarom eenvoudig. Ze zijn herkenbaar aan hun 
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rode of oranje gewaden en aan hun kale hoofden. Hoewel de monniken en 
nonnen in de tijd van Boeddha thuisloos rondzwierven, wonen ze nu bij 
elkaar in kloosters. In Tibet waren vroeger veel grote boeddhistische kloos-
ters, maar na 1959 zijn veel daarvan verwoest door de Chinezen. 
Verder spreken de boeddhisten over zes zintuigen: horen, ruiken, zien, 
proeven, voelen en denken (geest). Dat wil dus zeggen dat ze de geest ook 
als zintuig zien. 

Het geloof van de boeddisten. 
Meditatie is erg belangrijk voor boeddhisten. Zij geloven dat zij door hun 
geest te oefenen en hun gedachten en gevoelens te beheersen, verlichting 
kunnen bereiken. Boeddhisten mediteren vaak in groepen, geknield op 
kussens of bankjes, of in de kleermakerszit op de grond. Ze zitten heel rus-
tig met gesloten ogen, kalm en regelmatig ademend, terwijl ze proberen 
zich op slechts één ding te concentreren zonder zich door andere gedach-
ten of gevoelens te laten afleiden. Wanneer er andere gedachten opkomen, 
moeten ze die eenvoudig laten gaan. Dat is niet gemakkelijk. Goed leren 
mediteren vraagt jaren van oefening. Boeddhisten hebben veel manieren 
ontwikkeld om hun geest helder en rustig te maken en positieve gevoelens 
te ontwikkelen.
Voor deze mensen bestaan er ‘de vier nobele waarden’ en het ‘edele acht-
voudige pad’ die we hieronder zullen uitleggen en laten zien. 
Verlichting, geeft toegang tot Nirwana (Nibbana). De realiteit wordt door-
grond en de mens raakt verlost van verlangens. 

Nirwana, het doel van de boeddhist. 
Het gaat uiteindelijk om vredevol te leven. Het Achtvoudig Pad, de weg 
naar Nirwana, bestaat uit de juiste kennis, juist spreken, juist handelen, 
juist leven, juiste inspanning, juiste meditatie.
Iemand die het Nirwana bereikt, heeft de hoogste staat van heiligheid be-
reikt. Het betekent letterlijk: uitgeblust, onbeweeglijk. Het uitgedoofd zijn 
verwijst naar het einde van begeerte, aversie en verwarring. Dat is het 
hoofddoel van het boeddhisme. Naast het boeddhisme kennen andere In-
diase spirituele tradities ook een Nirwana, vaak met een andere betekenis. 

Volgens de aanhangers van het Mahayana-Boeddhisme is Nirwana niet de 
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hoogste staat die bereikt kan worden, maar slechts een tussenstation op de 
weg naar ultieme verlichting (bodhi) van een Boeddha. Mahayana boed-
dhisten spreken ook wel over ‘lager nirwana’ wanneer ze het nirwana van 
het Theravada bedoelen en over het ‘hoger nirwana’ wanneer ze de verlich-
ting van een Boeddha bedoelen.

Belangrijke symbolen: 
De lotusbloem is een heel belangrijk symbool. De lotus werd het symbool 
van de leer van het boeddhisme. Omdat de monnikengemeenschap (San-
ga) ontstaan is uit de leer, komt het uiterlijk van de monnik die uit de lotus 
komt, veel voor. De lotus heeft zijn wortels in de modder, maar bloeit open 
in de zuivere lucht en symboliseert daarom de staat van verlichting en de 
leer van Boeddha. 
 
Twee vissen, het symbool voor geluk dat te vinden is als twee mensen ge-
trouwd zijn. 
 
De belangrijkste geschriften van de Boeddha’s zijn: de Tripitaka, Angutta-
ra-Nikaya, Dhammapada, Sutta-Nipattam en het Samyutta-Nikaya.  
 
Feestdagen van het boeddhisme: 
 
Wesak, de dag van Boeddha 
Het is op de dag van volle maan in de maan -maand Wisakha (in onze 
jaartelling de maand mei). Dit is de belangrijkste dag voor elke boeddhist, 
omdat op deze dag de geboorte, de verlichting en het overlijden van Boed-
dha wordt herdacht. 
 
Asalha, de dag van de Dhamma 
Het is op de dag van de volle maan -maand Asalha (in onze jaartelling in de 
maand juli). Bij de viering van Asalha gedenken ze het feit dat de Boeddha 
de Dhamma bekend maakte aan de wereld door middel van het vertellen 
over dit geloof.  
 
Boeddhisten geloven niet in wedergeboorte en niet in een eeuwig leven. 

•	 Boeddhisme, Hindoeïsme, Islam en Jodendom volgen de maanka-
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lender, het Christendom de zonnekalender.
•	 De boeddhistische jaartelling begint bij de dood van Gautama 

Boeddha, volgens deze jaartelling is het nu het jaar 2554.

Verschillen tussen de Bijbel en het Boeddhisme

Kenmerken van- en ervaringen met het boeddhisme.

Gedeeltelijk overgenomen uit RD 17-3-2016- Wim Hulsman interviewt 
Martin Kamphuis, ex boeddhist.

“In het boeddhisme zit veel magie, het is een zeer occulte religie, vooral het 
Tibetaanse boeddhisme. Het is gericht op verborgen, geheime krachten. 
Door meditatie legt een Tibetaanse boeddhist contact met de onzichtbare 
wereld. Door het uitspreken van bepaalde aanbiddingsformules en man-
tra’s krijgt men contact.

In het boeddhisme gaat het in de eerste plaats om veel goede werken doen, 
veel offergaven geven en veel mediteren. Alleen zo kun je een verlichte 
staat bereiken. Het gaat om de restauratie van het eigen-ik.

In niet-boeddhistische landen, met name in het Westen, presenteert het 
boeddhisme zich als een godsdienst met weinig regels. Maar het echte 
boeddhisme heeft meer regels dan de christelijke godsdienst. Het laat zich 
in het Westen van één kant zien.

In het boeddhisme is mededogen een middel om tot een hoger doel te 
komen. In het christendom is het een uiting van dankbaarheid voor de red-
ding in Jezus Christus en een vrucht van de Heilige Geest die een gelovige 
ontvangen heeft. 

Boeddhisme is niet gebaseerd op geloof maar op ervaring. Er valt in het 
boeddhisme dan ook niets te belijden.

Het boeddhisme is een groter gevaar voor de chistelijke gemeente dan 
b.v. de Islam. De gemeente wordt dan geïnfiltreerd door de acceptatie van 
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boeddhistische technieken. Dat tast de band met Jezus aan. 

Het grote doel van het christendom is vrede met God de Vader te krijgen 
door het geloof in het volbrachte werk van de Heere Jezus. Het doel van 
het boeddhisme is de verlichting, een toestand van leegte.

Boeddhisme wordt gezien als een religie met weinig regels, zonder dog-
matiek. Dit is echter niet het geval. Het echte boeddhisme heeft veel meer 
regels dan het christendom. Het boeddhisme presenteert zich als een vrien-
delijke religie, als een religie van levenswijsheden. Het boeddhisme laat 
zich in het Westen van één kant zien. De andere, heel religieuse, kant is hier 
veel minder zichtbaar. 

In het New-Age denken worden elementen uit verschillende godsdiensten 
gecombineerd. Uit iedere godsdienst kan men iets goeds overnemen. Zo 
kan iedereen zich erbij thuis voelen. Yoga, oosterse meditatie, esoterie kom 
je overal tegen. In veel management trainingen zitten boeddhistische ele-
menten. Vaak niet herkend. De mindfulness beweging is boeddhistisch ge-
inspireerd, ook al lijkt het neutraal.
 
Het boeddhisme is geen godsdienst van belijden. Het is daarom een groter 
gevaar voor de kerk in het Westen dan de Islam. Het boeddhisme komt 
sluipenderwijze in de kerk. Het infiltreert de kerk met boeddhistische tech-
nieken. Dat tast de band met Christus aan.” 

Kundalini
Kundalini is een dominante stroming in het boeddhisme/hindoeïsme die 
de nadruk legt op het energiekanaal in het menselijk lichaam. Die kanalen 
kronkelen zich verticaal als twee slangen van onderen naar boven, tot in 
het hoofd. Daar werkt het genezende krachten uit. Het bewerkt gezond-
heid en vitaliteit en brengt je in contact met de hemel. Via devotionele 
liederen belooft men dat het de gewenste rust zal brengen. Bij tal van kun-
dalini bijeenkomsten in India raken mensen in een soort trance, vallen 
om, verliezen het bewustzijn, maken dierlijke geluiden en vertonen on-
controleerbare schokbewegingen en rollen over de grond. Het doet mij 
denken aan het vallen in de Geest van de Toronto-beweging. Zou het niet 
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uit dezelfde koker komen?

Het belangrijkste verschil tussen het boeddhisme en het Christendom is 
toch wel dat het boeddhisme geen echte godsdienst is, maar eerder een 
levensbeschouwing. Bij het Christendom wordt er van één God uit gegaan, 
bij het boeddhisme komt al het geloof uit de mens zelf, er is geen God. Het 
boeddhisme gelooft niet in goden, maar in de mens zelf. Het is immers de 
mens die zijn leven waar moet maken en doen wat hij denkt dat het beste 
is. Goden gaan het leven van de mens niet waarmaken, maar voor vele 
mensen zijn goden een houvast waar ze zich naar toe kunnen wenden. 
Boeddhisten zijn ook niet zo gestresst, zoals de westerse mens. Zij hebben 
middelen zoals yoga om zich te ontspannen en hun geest te verrijken.  

Het negatieve aan deze godsdienst is ook dat het eigenlijk een mannenwe-
reld is. Je hoort alleen over monniken en de vrouw wordt ondergewaar-
deerd. Ook op het vlak van bezit en het gehecht zijn aan personen of mate-
riële zaken verschilt het boeddhisme veel van het Christendom. 

De monotheïstische godsdiensten kennen als lineaire godsdiensten een Dag 
des Oordeels waar een persoonlijk god de toewijding en de daden van de ge-
lovige oordeelt. De Oosterse godsdiensten of levensbeschouwingen zijn niet 
op een persoonlijke god gericht. Het boeddhisme keert zich tot de menselij-
ke natuur. De vraag wordt gesteld: wat is in potentie aanwezig aan goedheid, 
als motiverende kracht om het goede te doen. Het boeddhisme stelt de mens 
centraal. Het boeddhisme heeft uiterst rationele kanten, bijvoorbeeld in de 
wijze waarop het de wereld en de mens onderzoekt.” (Wim Hulsman)  

Symbolen en leefregels 
Belangrijke symbolen van het christendom zijn een visje en een kruis. Het 
symbool van het boeddhisme is een wiel met acht spaken. Dat staat voor 
het “achtvoudige pad”. Elke spaak betekent een deel van de levenshouding 
die je nodig hebt om steeds weer het juiste midden te vinden. Niet te veel 
of te weinig, steeds zonder overgave, met afstand en “onthecht”. Onthecht 
betekent dat je je niet meer hecht aan spullen en mensen en je niet meer 
laat meeslepen door gebeurtenissen. 
Het uitgangspunt van de boeddhistische leer is dat iedereen de mogelijk-
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heid van het goddelijke en dus van verlichting in zich heeft. Maar in eerste 
instantie mochten de vrouwen niet toetreden tot sangha, dat is de monni-
kengemeenschap. Boeddha had geen hoge dunk van de vrouw. Het woord 
‘iedereen’ moet dan ook anders worden geïnterpreteerd. Met ‘iedereen’ 
wordt bedoeld mannen uit alle soorten kasten en van verschillende her-
komst. Dit was al behoorlijk revolutionair in vergelijking tot het hindoeïs-
me waar mensen uit de laagste kaste niet eens aangeraakt mogen worden. 

Bij het christendom wordt het geloof door Bijbelse normen en waarden 
bepaald, terwijl de regels bij het boeddhisme meer op aanwijzingen ge-
baseerd zijn. Het boeddhisme is minder strak en meer gericht op het ‘nu’, 
in plaats van ‘na de dood’. Bij het christendom gaat het om de relatie met 
Jezus Christus, bij het boeddhisme gaat het om een sober en zuiver leven 
in evenwicht met je omgeving. De reïncarnatie is ondergeschikt. 
Bij het christendom speelt de kerk/gemeente een grote rol, terwijl er bij 
het boeddhisme geen centraal gezag is. Zo kunnen invloeden van buitenaf 
veel makkelijker hun intrede doen, zonder de kern van het boeddhisme te 
bedreigen. 

Bronnenlijst:
• Inleiding in het boeddhisme 
• Boeddhisme - Marien van den Boom -Uitgevers Kok | 2000 
• De vijf grote wereldgodsdiensten: Islam, Jodendom, Boeddhisme, Hin-

doeïsme, Christendom samengest. door Emma Brunner-Traut; vert. 
door Geertje van Hoof | Kapellen: Pelckrnans, 1992

Zijn de boeddhisten verdraagzaam, vreedzaam? 
In het Westen wordt vaak gedacht dat boeddhisten verdraagzaam en 
vreedzaam zijn. En in het algemeen is dat ook zo. Maar als boeddhisme 
samengaat met nationalisme wordt het plaatje wel anders. In de laatste 
jaren komen in de landen India en Sri Lanka steeds meer gevallen voor van 
geweldpleging tegen christenen. 
Christenen vormen in Sri Lanka een minderheid van ca. 8 %.
De politieke partijen die druk uitoefenen op christenen zijn de radicale 
boeddhistische partijen Bodu Bala Sena (BBS) en Sinhala Ravaya. Zij stre-
ven naar een geheel boeddhistisch Sri Lanka. Iedereen in Sri Lanka moet 
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boeddhist zijn of worden. Wil je dat niet dan ben je een landverrader. En 
dat leidt tot incidenten van geweld. 
Sri Lanka staat voor het eerst dit jaar niet meer op de ranglijst van lan-
den met christenvervolging, toch zijn er nog veel geweldsincidenten die 
gepleegd worden door fanatieke boeddhistische monniken. 
(Bron: Open Doors, september 2016)

Christelijk geloof  Boeddhisme

Bijbel is geïnspireerd door God. Geïnspireerd door een schepsel.

Verlossing door geloof in Jezus.
Geloof is een gave van God.

Verlichting door goede werken, en 
meditaties.

God is heilig, kan geen zonde scheppen Het boeddhisme kent geen god.

God is de Schepper van hemel en aarde. Boeddha, de stichter wordt vereerd, 
meestal niet aanbeden, door 
sommigen wel.

Men moet in dit leven worden gered, 
wil men niet verloren gaan.

Je kunt worden gered na dit leven. 
Dat wordt verondersteld en geloofd.

Jezus is zonder zonde. Hij kan het werk
voor God volmaakt doen op aarde.

Boeddha is een zondaar en 
kan het werk voor God niet
volmaakt doen op aarde.

Jezus is een perfekt voorbeeld om na te 
volgen.

Boeddha is geen goed voorbeeld 
voor  anderen. Hij is niet volmaakt.

Men heeft zekerhoud van behoud. Men heeft geen zekerheid van 
behoud. 

Men heeft vrijheid om je geloof te  
kiezen. Die vrijheid is van God en Hij 
respecteert dit. Aan het einde van het 
leven vindt het oordeel plaats.

Zij die het boeddhisme verlaten 
krijgen het soms zwaar te verduren, 
speciaal daar waar religie en staat 
aan elkaar verbonden zijn.

God openbaarde Zichzelf vele malen, 
o.a. aan Abraham, Mozes, de Profeten en 
via Zijn Zoon Jezus aan de mensheid.

Boeddha is geen god. Hij leefde op 
deze aarde.

Alle mensen zijn zondaars in de ogen 
van God. Adam en Eva waren de eerste 
zondaars.

Boeddha kent geen zonde t.o.v. een 
goddelijk persoon. Wel zonden t.o.v.
mensen.

De oprecht waar gelovige in de Heere
Jezus is volmaakt. Voor hem/haar 
werken alle dingen mede ten goede.

Een oprechte boeddhist is nooit 
volmaakt Een boeddhist weet niet of 
alle dingen meewerken ten goede.

Men moet iedereen liefhebben. Liefde
schept vrede.

Een boeddhist kent dit niet.
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Men kan zekerheid van vergeving van 
alle zonden krijgen.

Heeft geen zekerheid van vergeving 
van zonden. 

Een oprecht waar gelovige mag recht-
streeks tot God, zijn  Vader, bidden.

Boeddhisten bidden niet tot een god.
Wellicht bidden zij tot boeddha.

Het oprechte ware geloof wordt 
verzegeld door de Heilige Geest.

Het geloof van een boeddhist wordt 
door niets verzegeld of bevestigd.

Een oprecht waar gelovige zal wel 
beoordeeld, maar niet veroordeeld 
worden door de Heere Jezus.

Een gelovige in boeddha zal worden 
veroordeeld door Jezus. 
Boeddha veroordeelt niemand.

Een oprecht waar gelovige is eeuwig met
de Heere Jezus verbonden.

Een boeddhist kent dit niet.

Een oprecht waar gelovige is een burger
van het hemelse Rijk.

Een boeddhist is geen burger van een 
hemels Rijk.

God woont door Zijn Geest in een waar 
gelovige. Zijn lichaam is een tempel van 
God, de Heilige Geest. 

Een boeddhist kent dit niet. Hij 
maakt tempels waarin geen goden 
wonen. Wel afgodsbeelden waar aan 
geofferd wordt :rijst, vruchten etc.

Het doel van het christendom is God, de 
Vader, God, de Zoon en God, de Heilige
Geest te verheerlijken..

Het doel van het boeddhisme is 
verlichting. Een toestand van leegte.

1 Johannes 2:23. Een ieder die de Zoon
loochent, heeft ook de Vader niet. Wie 
de Zoon belijdt, heeft ook de Vader.

Een boeddhist kent Jezus, de Zoon 
niet. Hij kent dus ook niet God, de 
Vader. 

Er is door God geen ander gegeven dan
Zijn Zoon, door wie men eeuwig leven 
kan ontvangen.  

Een boeddhist gelooft niet in de 
Zoon van God.

De God, die hemel en aarde geschapen 
heeft, wil niet dat er één mens verloren 
gaat. Hij zegt: “Bekeert u van uw 
zonden” Het bloed van Zijn Zoon 
reinigt van alle zonden. Gelooft deze 
blijde boodschap.

Een boeddhist kent zo’n aanbod 
niet. 

Wat is zonde?
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Zonde betekent in een breuk met God 
leven. Geen relatie met God hebben. 
God niet eren, niet geloven, niet dienen, 
niet gehoorzamen, niet geloven in Zijn 
Zoon en daardoor het doel missen. 
Zonde is niet geïnspireerd, geschapen 
door God. 

Er is geen zonde tegen een godheid 
in het boeddhisme. Boeddha 
onderwees in geen enkele god. Hij 
geloofde dat het gehele bestaan 
lijden is en trachtte er van af te 
komen. De natuur van de mens is 
fundamenteel goed. 

Wie kan bevrijden van zonde?
De mens kan zichzelf niet bevrijden 
sinds hij zich heeft overgeven aan satan. 
Alleen God kan bevrijden van zonde en 
satan. Jezus, Gods Zoon, zonder zonde, 
vergeeft, redt en bevrijdt van zonde en 
geeft eeuwig leven.

Bevrijding van het lijden wordt 
verkregen door het onderwijs van 
Boeddha te volgen.

Hoe wordt lijden beschouwd?
God heeft alle dingen goed geschapen. 
Maar door de zonde van de mens is het 
lijden gekomen. Soms doen mensen 
elkaar
lijden. Het lijden van Jezus is een bron 
van heil  geworden voor allen die in 
Hem willen geloven.

Het lijden wordt altijd gezien als iets 
slechts.

Hoe zijn de godsdiensten ontstaan?
De God van de Bijbel heeft Zichzelf 
geopenbaard aan de mens. Aan Adam 
en Eva, Abraham, Mozes, Elia, Samuel 
en Paulus. Hij is de Schepper van hemel 
en aarde. 

Het boeddhisme is een product van 
menselijke gedachten. Boeddha was 
een filosoof.
Goede werken en meditaties staan 
centraal. 

Een mens is als een zondig schepsel 
geboren en kan zichzelf niet bevrijden. 
Alleen door het geloof in Jezus kan een 
mens bevrijd worden van verslaving aan 
de zonde en van het eeuwig oordeel.

De mens is de bron en autoriteit van 
zijn eigen geloof. Hij is zelf baas over 
zijn leven.

Door een waar geloof ontvangt de mens 
een eeuwig blijvende vrede en geluk. 
Later komt er een eeuwig rijk van vrede 
en geluk en een nieuwe hemel en aarde.

Het gevoel van vrede en geluk kan in 
gedachten aanwezig zijn. Indien dit 
gevoel verdwijnt is vrede en geluk 
ook verdwenen. Alles is betrekkelijk. 
De mens is zelf de oorzaak van alle 
ellende in deze wereld.
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Het z.g.n. acht stappen plan van 
Boeddha leidt niet tot vrede en geluk. 
Alleen het ware geloof in Jezus leidt tot 
vrede, geluk en bevrijding van de last 
der zonde. 

Het acht-stappen plan is de weg 
naar vrede en geluk. Indien alles 
betrekkelijk is in deze wereld, hoe 
kan ASP dan de weg zijn naar vrede 
en geluk?

Een onvolmaakt mens kan niet iemand
leiden tot een volmaakt leven. Jezus was 
ooit op aarde de enige volmaakte Mens. 
God de Heilige Geest kan een mens 
wederbaren tot een nieuw schepsel. 
Hij is dan nog wel onvolmaakt maar in 
Jezus is hij volmaakt door de Heilige 
Geest die in hem woont. 

Voor Boeddha is de staat van 
verlichting de staat van volmaakte 
bevrijding. Hoe kan een onvolmaakt 
persoon als Boeddha  tot 
volmaaktheid komen? Dat kan 
niet, want hij heeft een dualistische 
natuur, (goed en kwaad). 

Het Woord van God is het enige in deze 
wereld wat vast en betrouwbaar is. 
Een mens heeft een eeuwige ziel die 
verloren kan gaan of gered worden door
het geloof in Jezus. 

In het boeddhisme is niets werkelijk. 
Iets bestaat omdat men denkt dat 
het bestaat. In het boeddhisme heeft 
een mens geen eeuwige ziel. Dit is 
in tegenspraak met het geloof in de 
reïncarnatie van de mens. 

Het Bijbels geloof is gefundeerd op vaste
beloften van God, die eeuwig stand 
houden. 

Het boeddhisme kent geen vaste 
beloften van Boeddha die eeuwig 
vast zijn. Als men in het boeddhisme 
alles verliest bereikt men een 
toestand van vrede en geluk, hoewel 
dit ook weer betrekkelijk is. 
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3. god en het 
hIndoeïsme
Geschiedenis: 
Het hindoeïsme vindt zijn oorsprong in de godsdienst van de Indo-Germa-
nen. Het dankt zijn bestaan niet aan een bepaalde stichter maar heeft zich 
gedurende een lange periode van meer dan duizend jaar gevormd uit de 
plaatselijke religies, onder opname van een aantal elementen van de gods-
dienst van een binnenvallend Arisch-Indogermaans volk. Via deze Ariërs 
is er enige verwantschap met de religies van de oude Germanen, Grieken 
en Romeinen. De Indo-Germanen kenden een sociale opbouw in drie kas-
ten: heersers, krijgers en voeders, waaraan later een vierde als ‘niet-kaste’ is 
toegevoegd.
Hun belangrijkste goden (Waroena, Agni en Indra) waren daarvan een af-
spiegeling. In de oer-Indogermaanse godsdienst speelde overigens ook een 
moedergodin een rol van betekenis.
De vroegst bekende heilige geschriften, de Veda’s (lofzangen, teksten voor 
offerrituelen) dateren van ca. 1200 v.C. Het Sanskriet (een oude Indoger-
maanse taal) van de Veda’s is tot op heden de rituele taal gebleven.

Hindoeïsme is een ongewone godsdienst doordat het geen stichter 
heeft, en geen heilig boek. Het begon ongeveer vierduizend jaar gele-
den in de tijd van de Indusdal beschaving in noordwest-India. Archeologen 
hebben Indus beelden gevonden die een vroegere afbeelding laten zien 
van de grote hindoegod Shiva.
In ongeveer 1500 voor onze jaartelling vielen mensen uit Centraal-Azië 
Noord-India binnen. Zij brachten hun eigen geloof mee en hun ideeën 
vermengden zich met die van de mensen uit het Indusdal. Hindoes vereren 
nog steeds een aantal Arische goden, zoals Agni, god van het vuur, en lezen 
nog steeds Arische heilige teksten, zoals de Rig Veda.

Het ontstaan van het hindoeïsme kent geen duidelijk begin stadium. Maar 
na veel onderzoek is bewezen dat er 5000 jaar geleden al mensen leefden 
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die het hindoeïsme aanhingen. Omdat dit geloof van oorsprong een erva-
ringsreligie is, gaat het er uiteindelijk om het goddelijke in je te ervaren. 
Het hindoeïsme heeft geen bepaalde stichter. En in die zin wijkt dit geloof 
af van andere religies. Omdat de mensen die als eersten dit geloof aanhin-
gen langs de rivier de Indus woonden, werd dit geloof Indus of Hindoe ge-
noemd. Hindoes noemen hun geloof ‘sanatana dharma’ dat betekent eeu-
wige leer of eeuwige wet. Hindoeïsme is een levendig, kleurrijk en flexibel 
geloof, dat op verschillende manieren kan worden vorm gegeven. 

Waar komt deze religie vóór in de wereld? 
Er leven meer dan 660 miljoen Hindoes in deze wereld. Vandaag de dag 
wonen de meeste Hindoes in India, maar zijn er grote Hindoe gemeen-
schappen in Nepal, het Midden-Oosten, Fiji en Mauritius. Andere Hin-
does wonen en werken in landen zoals Groot-Brittannië, Nederland, Zuid-
oost-Azië en het Caribisch gebied, Zuid-Afrika, de USA, Canada, Australië, 
West-Indië, de Fiji-eilanden en Oost-Afrika. 

De leer van het hindoeïsme. 
De ziel van de mens gaat na zijn dood over in een ander lichaam. Dit heet 
reïncarnatie. Als je goed hebt geleefd, krijg je het daarna beter.
Als je slecht hebt geleefd, krijg je het daarna slechter en kun je in een dier 
terecht komen. Door meditatie en bidden heb je kans op een beter leven 
na je dood.

Aan het hindoeïsme kan op allerlei wijzen worden vorm gegeven. Bidden 
en de tempel bezoeken. Iemand mag zelf bepalen hoe vaak. 

Het uiteindelijke doel van het leven van een Hindoe is moksha of ver-
lossing, loskomen van de cyclus van samsara (ontsnappen uit terugkerend 
lijden). Hoe beter iedere reïncarnatie, des te dichter kom je bij moksha. 
Moksha wordt ook gezien als het moment waarop je individuele ziel, at-
man, opgaat in de opperste geest Brahman. 

Het kastenstelsel
De Hindoe-maatschappij is verdeeld in vier groepen, kasten geheten. Het 
zijn de Brahmanen (priesters), Kshatriya’s (edelen en soldaten), Vaishya’s 
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(kooplieden) en Sudra’s (dienaren). Buiten het kastenstelsel zijn er mensen 
die werk doen wat als vuil of ondergeschikt wordt gezien, zoals de straat 
vegen. Zij werden wel ‘onaanraakbaren’ genoemd, maar staan tegenwoor-
dig ook wel bekend als de ‘geregistreerde kaste’. In het verleden werd het 
kastenstelsel streng toegepast en raakten mensen van hogere en lagere kas-
ten nooit vermengd. Tegenwoordig is het minder strikt, maar heeft het 
nog steeds invloed op de plaats waar mensen wonen, op wat voor baan ze 
hebben en met wie ze trouwen.

Voedsel en taboes
Veel Hindoes zijn vegetariër. Ze geloven in het principe van geweldloos-
heid of ahimsa, wat onder meer inhoudt dat ze geen dier mogen doden 
voor hun voedsel. Een karakteristieke vegetarische hindoe-maaltijd bestaat 
uit rijst of chapatti’s (ronde platte broden), verschillende kruidige groente-
schotels, dhals (linzen), dahi (yoghurt) en zuur. Hindoes eten traditioneel 
met de vingers van de rechterhand. Ze beschouwen hun linkerhand als 
onrein. Hindoes behandelen hun koeien als heilige dieren en eten nooit 
rundvlees, ook niet als ze geen echte vegetariërs zijn. 

Gebedsplaatsen. 
Alles wat Hindoes in het dagelijks leven doen heeft wel iets feestelijks of 
plechtigs. Minstens twee keer per dag wordt er gebeden. Bij die gebeden 
worden ook offers gebracht aan hun goden. Ze offeren water, eten, licht, 
vuur en bloemen aan de goden. Een deel van het eten wordt weer mee 
naar huis genomen of verdeeld onder de armen. Sommige Hindoes heb-
ben thuis ook een soort tempeltje. Daar bidden en offeren ze ook. In de 
tempel zingen ze hun gebed, soms met een heel orkest. Thuis zingen ze het 
alleen of met de hele familie. 

Goden, monotheïsme of polytheïsme. 
Alle goden van het hindoeïsme zijn gebaseerd op een opperwezen, dat al-
lerlei gedaanten kan aannemen. Sommige daarvan, zoals de god Vishnu of 
de godin Lakshmi, tonen gods almacht, terwijl andere, zoals de god Brah-
ma en de godin Sarasvati, slechts enkele aspecten van de god laat zien. 
 
In het hindoeïsme kun je in één of meerdere goden geloven. Mensen die 
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Hindoe zijn, denken hier heel verschillend over. En veel Hindoes hebben 
eigen ideeën over het geloven in een god en hoe ze dat geloof vorm geven. 
 
Welke geloofsboeken hebben de Hindoes? 
De geloofsboeken van het hindoeïsme tonen je niet echt een doel, maar 
zijn er meer voor om je te inspireren. 
De geschriften zijn op twee verschillende manieren opgeschreven. Of ze 
werden meteen, nadat men het van de goden ontvangen was, opgeschre-
ven. Of ze werden op basis van herinnering opgeschreven. Dat eerste is 
voor de meeste Hindoes het belangrijkste, omdat ze het echt persoonlijk 
van de goden hebben ontvangen. 
 
Een voorbeeld van een geschrift dat direct van de goden kwam is: Sruti, dit 
betekent gehoord.Voorbeelden van geschriften vanuit de herinnering zijn: 
Smitri en Nyaya. 
 
De belangrijkste- en oudste geschriften zijn de Veda’s. Deze zijn Sruti, dus 
direct van de goden. Er zijn vier Veda’s: de Rig Veda, de Sama Veda, de 
Yajur Veda en de Atharva Veda. 

Rituelen en tradities: 

Geboorte 
Het hindoeïsme kent verschillende rituelen bij verschillende gebeurtenis-
sen. 
Bij de geboorte van een Hindoe moeten de ouders van het kind zich aan 
een paar gewoontes houden. De ouders moeten als ze een kind willen, naar 
een priester gaan om dit te laten weten. Hierdoor krijgt het kind een goede 
Karma, een goede levensverwachting. 
De moeder moet tijdens de zwangerschap verhalen voorlezen aan de baby 
in haar buik en moet in de 8e maand dat ze zwanger is, rijst offeren aan een 
bepaalde god. De krachten van die god zullen dan worden doorgegeven 
aan het kind. 
De priester bepaalt hoeveel en welke lettergrepen de naam van het kind 
moet hebben, want de naam moet een overeenkomst hebben met goden 
en met krachten uit de natuur. 
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Het hoofd wordt kaal geschoren, zodat het negatieve Karma uit het vorige 
leven kan worden verwijderd. Dit gebeurt meestal op de leeftijden 1, 3 en 
5 jaar. Het kind kan dan met een “schone lei” het leven ingaan. Ook wordt 
op deze dag het oorlelletje van de meisjes doorboord, om zo het eerste 
verschil tussen jongens en meisjes aan te tonen. 

De heilige draad
Voor jongens uit de drie hoogste kasten vindt de belangrijkste plechtigheid 
in hun jeugd plaats tussen hun negende en elfde jaar. Dan krijgen zij van 
de priesters hun heilige draad.
Die moeten zij heel hun leven over hun linker schouder en onder hun 
rechter arm dragen. Het is een teken van een nieuwe fase in hun leven, 
waarin zij meer te weten komen over hun godsdienst en meer verantwoor-
delijkheid gaan dragen. 

Huwelijk 
Zoons en dochters worden uitgehuwelijkt. De datum waarop het huwe-
lijk plaats gaat vinden, bepalen de ouders ook. Verder hebben ze nog de 
gewoonte om de bruidegom heel veel cadeau’s te schenken en de bruide-
gom moet bepaalde liederen zingen. Zodra dat is gebeurd worden hun 
rechterhanden aan elkaar vastgebonden, worden ze besprenkeld en zijn ze 
officiëel man en vrouw. 
 
Dood en crematie
Als er iemand sterft, moet er in de mond van de overledene, het liefst door 
de zoon van die persoon, een druppel water uit de rivier de Ganges wor-
den gegoten. Water is een symbool voor het leven. Daarna bidt de priester 
samen met de familie voor degene die zij hebben verloren. 
De overledene wordt niet begraven, omdat Hindoes geloven dat zijn ziel 
dan weer terugkeert. Na zijn of haar dood wordt het lichaam zo snel mo-
gelijk gecremeerd. Bij deze gebeurtenis is het de bedoeling dat de zoon 
stukjes brandend hout in de mond van de overledene legt. Er worden tek-
sten uitgesproken en daarna wordt de rest van het vuur aangestoken. De as 
wordt na de crematie over de rivier (de Ganges) uitgestrooid. 
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Waar geloven Hindoes in? 
Hindoes geloven in meer dan duizend goden, maar volgens het hindoe-
isme is er maar één absolute goddelijkheid: Brahman.  Hindoes geloven 
dat Brahman de gedaante van een mens kan aannemen. Deze gedaantes 
laten allemaal een verschillende kant van Brahman zien en die worden 
weer door de Hindoes vereerd. In het hindoeïsme bestaat er een Hin-
doe-Drie-Eenheid, de Trimoerti. Dit zijn de drie belangrijkste gedaantes 
die Brahman kan aannemen, elk van deze gedaantes representeert een ver-
schillend aspect van Brahman.

1.     Brahma (god als schepper) 
De scheppende rol van Brahman wordt gerepresenteerd door Brahma. Dit 
is de schepper van het universum en het opperwezen van alle kennis. Brah-
ma wordt afgebeeld met vier hoofden. Dit staat symbool voor zijn leider-
schap over de vier verschillende windrichtingen.                          

2.     Vishnu (god als beschermer) 
Het beschermende aspect van de god is Narashima Vishnu. Volgens het 
hindoeïsme kan Vishnu’s kracht alles in dit heelal bereiken. Hij onder-
houdt de schepping en zorgt voor een gezonde balans tussen het goede 
en het kwade. Als er iets fout gaat, zal Vishnu neerdalen op aarde in een 
andere gedaante om er voor te zorgen dat er weer een evenwicht ontstaat. 
Vishnu wordt afgebeeld met vier armen. Dit staat symbool voor de ver-
schillende taken die hij draagt. In elk hand heeft hij een attribuut. De attri-
buten staan weer symbool voor iets anders. Zo staat bijvoorbeeld het wiel 
symbool voor de tijd.

3.     Shiva (god als vernietiger) 
Shiva representeert het vernietigende aspect van de god. Alles wat er in dit 
universum bestaat is vergankelijk en zal door Shiva op den duur worden 
vernietigd. Shiva wordt vaak dansend uitgebeeld. Dit staat symbool voor 
het vertrappen van de onwetendheid van de mens.

Rama en Krishna
Rama en Krishna worden in heel India als goden vereerd. Rama is de held 
uit het gedicht Ramayana en vertegenwoordigt moed en deugd. Krishna is 
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wat ondeugender en dol op het doen van wonderen. Hij is de sleutelfiguur 
uit de Bhagavad Gita, een onderdeel van het gedicht Mahabharata.

•	 De hindoeïstische jaartelling begint bij de dood van koning 
Vikram, 57 jaar voor Christus. Volgens deze jaartelling is het nu 
het jaar 2074.

Zijn Hindoes tolerant, verdraagzaam? 
In de leer van de Hindoe godsdienst wordt vermeld dat de Hindoes tegen 
geweld zijn en redelijk verdraagzaam. Ook over de manier waarop iemand 
de Hindoe godsdienst wil praktizeren en beleven zou niet moeilijk worden 
gedaan. In het Westen wordt de Hindoe godsdienst dikwijls gezien als een 
vreedzame godsdienst. En voor een groot deel is dat wel zo. 

De laatste jaren komen er echter steeds meer fanatieke Hindoes die met 
name christenen vervolgen. Dat wordt meestal veroorzaakt doordat het 
hindoeïsme samen gaat met het nationalisme. Dat zorgt voor vervolging 
van minderheden. Dit is met name in India het geval. Publiekelijk wordt 
steeds vaker opgeroepen tot gewelddadig optreden tegen christenen. Er 
wordt in toenemende mate druk uitgeoefend op christenen.

Hoe gebeurt dat? In het hele land worden christenen gedwongen deel 
te nemen aan sessies voor bekering tot het hindoeïsme. Deze massale 
Ghar-Wapsi-sessies zijn vooral gericht op pas bekeerde christenen. Ook 
krijgen christenen in dorpen waar de Hindoe nationalisten het voor het 
zeggen hebben, geen toegang tot de waterbronnen, krijgen geen maat-
schappelijke voorzieningen, geen uitkeringen en geen politiebescherming.
(Bron: Open Doors september 2016)
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Vergelijking tussen Hindoeïsme en Christelijk geloof
 
Christelijk geloof Hindoeïsme

Het Woord van God. Veda’s en andere heilige boeken.

De Bijbel is het door God geïnspireerde 
Woord. God heeft Zich in de Bijbel 
geopenbaard in Jezus, de Zoon van 
God.

Hindoes hebben vele heilige boeken 
waaronder de Veda’s, waarvan zij 
geloven dat die goddelijk zijn.

Wie is God?
Christenen geloven in één God, de 
Vader,  de Zoon en de Heilige Geest. 
Hij is de Schepper. Alle leven is van 
Hem afhankelijk. God is eeuwig, 
onveranderlijk, almachtig, rechtvaardig, 
liefde.

Hindoes geloven in één 
alomtegenwoordig allerhoogst wezen. 
God is een kracht in alle vormen, 
die onder alle namen aanbeden 
kan worden. God is schepper en 
werkelijkheid. Hij is persoonlijk en 
onpersoonlijk. Dit hangt samen met 
de veelheid aan goden.

De schepping
Het hele universum is door God 
geschapen. Door de zonde van de 
mensen is de schepping bedorven 
en brengt doornen en distels voort. 
Christenen verwachten na de 
wederkomst van de Messias een nieuwe  
hemel en aarde.

Hindoes geloven dat het universum 
een eindeloze kringloop van 
schepping, bestaan en ondergang 
doormaakt. Als de dienst  aan god in 
verval raakt daalt hij neer op aarde 
en wijst weer de goede weg. Niemand 
heeft echter die god nog gezien.

Daden, zonde en schuld
Menselijke daden voldoen niet voor 
verlossing van de schuld aan God 
wegens de zonde. Door geloof in de 
Messias worden verloren zondaars 
verlost van hun schuld en komen niet 
in de hel. Gods genade is gebaseerd op 
de kruisdood van de Messias en Zijn 
opstanding.

Hindoes geloven in Karma, de wet 
van oorzaak en gevolg. Ieder persoon 
bepaalt  zijn eigen lot door zijn 
gedachten, woorden  en daden. Er 
is geen vergeving van schulden. Een 
hindoe gelooft in reïncarnatie. Wie 
goed leeft komt goed terug, wie slecht 
leeft komt b.v. in een dier terug. Dit 
heeft echter niemand ooit ervaren en 
kan niet bewezen worden.
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Reïncarnatie en eeuwig leven
God roept in Zijn Woord de mensen 
op om in Zijn Zoon te geloven. Wie 
in Hem gelooft heeft eeuwig leven uit 
genade. Die volharden in ongeloof en 
zonden worden eeuwig gestraft in de 
hel. De ziel van een gelovige gaat na 
het sterven naar het Paradijs.

Hindoes geloven dat de ziel 
reïncarneert. Na vele geboorten, 
totdat het karma is beboet of 
beloond, wordt de moksha bereikt. 
Dat is de bevrijding van de cirkel van 
geboorten. Dit is een verondersteld 
geloof in zaken die niemand ervaren 
heeft.

Engelen en geesten
Christenen geloven dat er engelen en 
demonen zijn. Engelen worden o.a 
door  God gebruikt om Zijn gelovigen 
te beschermen. Christenen vereren 
alleen God.

Hindoes geloven dat er 
goddelijke wezens  bestaan. Door 
tempeldiensten, rituelen en devotie 
leggen mensen contact met deze 
devas en goden. Dit zijn in feite door 
de duivel beheerste geesten.

Geestelijke leiders
Geestelijke leiders worden geroepen 
en onderwezen door Gods Woord 
en Geest. Jezus, de Messias, is hun 
Leidsman en Voleinder van het geloof. 

Een hindoe-meester moet zich 
zelf door goed gedrag, discipline, 
meditatie enz. opwerken tot een 
spiritueel meester. Dit is  een 
voorwaarde om god te leren kennen. 
Deze god zou Brahma kunnen zijn, 
maar een  andere is ook mogelijk.

Wat is de belangrijkste leefregel?
Het belangrijkste gebod is: “God 
liefhebben boven alles en je naaste 
als jezelf.” Gods Woord en Geest zijn 
gegeven om dit met vallen en opstaan 
te realiseren.

Hindoes geloven dat het leven 
heilig is en  gerespecteerd 
moet worden. Zij proberen 
geweldloosheid te praktiseren. De 
wereld van veranderingen verlaten 
en opgenomen worden in een 
onveranderlijke werkelijkheid (god).

Welke is de ware godsdienst?
God heeft Zich geopenbaard in Jezus, 
Zijn Zoon. Jezus heeft door Zijn dood 
en opstanding de weg naar redding 
gebaand voor verloren zondaars. Hij 
is alleen de Weg, de Waarheid en het 
Leven.

Hindoes geloven dat geen enkele 
godsdienst de enige weg tot verlossing 
wijzen kan. Alles verdient respect, 
tolerantie en begrip. Fanatici 
wijken dikwijls van deze regel af en 
vervolgen o.a. christenen.
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Lichaam en ziel
Een mens bestaat uit lichaam, geest en 
ziel. Bij het sterven gaat de ziel van een 
gelovige naar het Paradijs. De ziel van 
een ongelovige gaat naar het dodenrijk. 
Later bij de 2e opstanding naar de hel. 

De ziel is onvernietigbaar, onfeilbaar, 
eeuwig. De ziel kan niet worden 
gedood. Hij wordt niet geboren of 
sterft niet. Het is niet duidelijk waar 
de ziel vandaan komt, verblijft of 
heen gaat.

Wijsheid van de Bijbel: Wijsheid van Yoga:
Jezus zegt:”Komt tot Mij en ik zal U 
rust geven”, “Hebt vader en moeder 
niet lief boven Mij”, “Hebt uw vijanden 
lief; zegent, die u vervloeken; doet wel 
degenen, die u haten; en bidt voor 
degenen, die u geweld doen, en die u 
vervolgen;” Uw Vader  (God) weet wat 
u nodig hebt, vóór u Hem  bidt”.

Handel met een evenwichtige 
innerlijke kalmte. Geef alle 
gehechtheid op. Blijf dezelfde in 
succes en mislukking. Het gaat om de 
gezindheid, niet om de resultaten.

Vrede met God
Het geloof in Jezus, de Messias, is de 
enige weg om tot vrede met God te 
komen. Wie die weg gaat ontvangt de 
Heilige Geest teneinde in een nieuw 
leven naar  Zijn geboden te leven. 
Zonder de Heilige Geest gaat dat niet 
lukken. Door die Heilige Geest kan een 
gelovige in verbondenheid leven met 
God, de Vader en God, de Zoon. 

De ziel van de mens is verwant met 
Brahman. Brahman, de wereldziel, is 
een absolute eenheid. Hij doortrekt 
alles en is alles. Hij is schepper en 
schepsel. Uw ziel (atman) is ook 
brahman. Brahman is eenheid. Waar 
twee zijn is oorlog, disharmonie, 
strijd tussen lichaam en ziel. Het is de 
onpersoonlijke kracht die overal inzit. 
Het is een zoektocht naar eenheid, 
naar vrede met god.

God is barmhartig. Een hindoegod is niet barmhartig.

De God van de Bijbel is genadig en 
barmhartig. Hij is een Vader voor 
weduwen en wezen.

Dit blijkt uit de manier waarop men 
omgaat met weduwen en wezen. Voor 
weduwen is geen plaats meer in de 
samenleving.

Lichtjesfeest       
Jezus Christus is het Licht der wereld.                
Die Hem volgt wandelt in het Licht en 
zal nooit in de duisternis komen. Hij 
heeft het kwade voor eeuwig overwon-                       
nen. Hij heeft door Zijn opstanding de 
dood overwonnen.     

De overwinning van het licht op 
de duisternis wordt gevierd tijdens 
het Diwali (lichtjesfeest). Die 
overwinning is echter buiten de 
natuur nergens zichtbaar en is niet 
gebaseerd op eeuwige waarden.



53

Diwali staat bekend als het Lichtjesfeest. Tijdens dit feest wordt de overwinning 
van het goede op het kwade gevierd. De overwinning van het licht op de 
duisternis. Overwinning van de gelukzaligheid op de onwetendheid.

Goed en kwaad
Goed en kwaad komen niet uit 
dezelfde bron. God is heilig, de mens 
door Hem geschapen, is door de zonde 
niet heilig. God leert dat een mens de 
zonde en het onrecht moet bestrijden.

Men veronderstelt een wezenlijke 
eenheid tussen god en mens, 
brahman en atman. Goed en kwaad 
komen dan uit dezelfde bron. Het 
bestrijden van het kwade en onrecht 
wordt dan onmogelijk, ook al wordt 
daar naar gestreefd.

Goede werken
Goede werken zijn belangrijk maar 
dragen niet bij tot de eeuwige 
zaligheid. Belijdenis van zonden, 
bekering en wedergeboorte  leiden tot 
de zaligheid. Geloof zonder werken is 
dood.

Goede werken (karma) of overgave 
(bhakti)  zijn de wegen om tot 
verlossing (mukti) te komen. Men 
heeft geen zekerheid of die goede 
werken voldoende zijn. 

Bijbel geïnspireerd door God. Boeken geïnspireerd door schepselen 
zoals  de Bhagavad Gita en de Veda’s.

Verlossing door geloof in Jezus. Verlossing door goede werken, 
meditaties, offers enz.

Er is één God, de Schepper van hemel 
en aarde.

Het hindoeïsme kent vele goden, 
maar er zijn enkele hoofdgoden, de 
god Vishnu en  de godin Lakshmi, 
tonen gods almacht, de god Brahma  
en de godin Sarasvati hebben weer 
andere hoedanigheden.  

Een christen kent vergeving van 
schulden door een Ander, de Zoon van 
God.

Hindoes kennen geen vergeving van 
schulden door een ander.

God is Schepper en kan niet tegelijk 
een zondig schepsel zijn. 

Brahman is zowel schepper en 
schepsel en  kan dus zelf ook zondig 
zijn.

De mens leeft op deze aarde één keer. 
De mens zal in dit leven tot geloof en 
bekering moeten komen, als hij eeuwig 
bij God wil leven. 

Hindoes geloven in reïncarnatie. Een 
mens keert na zijn dood terug als een 
ander mens of als  een dier. Na een 
slecht leven in een dier.

Christenen ontvangen na hun dood 
eeuwig leven met God. Uiteindelijk 
op een nieuwe hemel en een nieuwe 
aarde.

Hindoes geloven dat de ziel altijd 
blijft leven en in één of andere vorm 
terugkeert op aarde.
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Jezus is zonder zonde. Deze Zondeloze 
kan het werk van God volmaakt doen 
op aarde. Hij is een perfect voorbeeld.

Brahman is zowel schepper en 
schepsel, dus niet zonder zonde. Hij is 
geen goed voorbeeld voor anderen.

Men heeft zekerheid van behoud. Men heeft geen zekerheid van 
behoud.

Men heeft vrijheid om zijn geloof te 
kiezen. Die vrijheid is van God en  Hij 
respecteert die vrijheid.

Als iemand de hindoe godsdient 
verlaat, krijgt die het bijzonder 
moeilijk met zijn familie en 
omgeving. 

Bestaat God werkelijk? Hoe is deze godsdienst ontstaan?
God openbaarde Zichzelf aan Adam en 
Eva,  aan Mozes en in Zijn Zoon Jezus 
aan de mensheid. In de Bijbel lezen we 
over vele openbaringen van God.

Men gelooft dat bepaalde goden in 
een  bepaalde gedaante op aarde 
verschijnen. Het is niet bekend 
of iemand die gezien heeft. Het 
boeddhisme is een product van de 
menselijke geest.

Jezus zei: “Hebt uw vijanden lief en 
bidt voor hen. Jezus stierf voor de 
zonden van  Zijn vijanden.

In het hindoeïsme wordt niet 
gebeden voor het geluk en de 
zaligheid van vijanden. 

Alle mensen zijn zondaars. In de ogen 
van God is iedereen zondaar tenzij 
iemand wedergeboren is.

Er zijn goede en slechte mensen. 
Slechte  mensen worden gestraft na 
hun dood door als dier op aarde terug 
te komen.

1 Johannes 2:23. Een ieder die de Zoon 
loochent, heeft ook de Vader niet. Wie 
de Zoon belijdt, heeft ook de Vader.

Een hindoeïst kent Jezus, de Zoon 
niet. Hij kent dus ook God niet, de 
Vader. 

Er is door God geen ander gegeven dan 
Zijn Zoon, door wie men eeuwig leven 
kan ontvangen. God wil niet dat er 
iemand verloren gaat. 

Een hindoeïst gelooft niet in de Zoon 
van God.

De God, die hemel en aarde geschapen 
heeft, wil niet dat er één mens verloren 
gaat. Hij zegt: “Bekeert u van uw 
zonden” Het bloed van Zijn Zoon 
reinigt van alle zonden. Gelooft deze 
blijde boodschap.

Een hindoeïst kent zo’n aanbod niet. 

De duivel probeerde Jezus te verleiden 
om hem te aanbidden. Jezus zei: U zult 
alleen de HEERE uw God aanbidden 
en Hem dienen.

Hindoes aanbidden en vereren 
allerlei goden. Zij zijn verleid door de 
duivel.
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God is een liefdevolle Vader voor Zijn 
kinderen. Hij beproeft en straft ze soms 
wel met het doel ze meer op de Heere 
Jezus te doen gelijken. 

Een dergelijke handelwijze is van de 
goden niet bekend. Dat kan uiteraard 
ook niet omdat ze niet bestaan. 

Jezus is van eeuwigheid af gezalfd 
geweest als Messias (Spr.8:23).

Van geen enkele god kan gezegd 
worden dat die van eeuwigheid af 
bestaan heeft.

Christenen moge niemand anders 
aanbidden dan alleen God en Jezus 
Zijn Zoon.

Een hindoeïst mag vele goden 
aanbidden.

Jezus heeft macht de zonden te 
vergeven, zieken te genezen, boze 
geesten uit te drijven.

Geen enkele god kan zonden 
vergeven, zieken genezen en boze 
geesten uitdrijven.  Deze goden 
kunnen zelf boze geesten zijn. 

Jezus heeft alle macht in de hemel en 
op de aarde.

Dit kan van geen enkele god gezegd 
worden.

Wat is zonde?
Zonde betekent in een gebroken relatie 
met God leven. Geen relatie met God 
hebben. God niet eren, niet geloven, 
niet dienen, niet gehoorzamen, niet 
geloven in Zijn Zoon en  daardoor 
het doel missen. Zonde is niet  
geïnspireerd, geschapen door God. 

Zonde is onwetendheid en 
ongehoorzaamheid aan de godheid 
(zelfgod). God is de oorzaak van goed 
en kwaad. Indien de zonde van god 
komt, treft de mens geen  verwijt 
indien hij blind is of geen respect  
heeft voor de waarheid en tradities.

Wie kan bevrijden van zonde?
De mensen kunnen zichzelf niet 
bevrijden sinds zij zich hebben 
overgegeven aan satan. Alleen God kan 
bevrijden van zonde en satan. Jezus, 
Gods Zoon, zonder zonde, vergeeft, 
redt en bevrijdt van zonde en geeft 
eeuwig leven.

In het hindoeïsme en alle andere 
religies zijn de goden de oorzaak van 
zonde en kwaad. Er is in die religies 
dan ook niemand die van zonde en 
satan kan bevrijden.

Wie is verantwoordelijk voor alle onrechtvaardige 
daden en slechte dingen in de wereld?
Satan en de mens zijn verantwoordelijk 
voor alle slechtheid en 
onrechtvaardigheid in de wereld.

De goden zelf zijn verantwoordelijk 
voor  alle slechtheid en 
onrechtvaardigheid in de  wereld.
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Welke God is betrouwbaar?
De Drie-Enige God, Die hemel, zee en 
aarde geschapen heeft is betrouwbaar.

Goden die zelf een bron zijn van goed 
en  kwaad, kunnen niet betrouwbaar 
zijn.

Hebben de mensen een vrije wil om te 
kiezen tussen goed en kwaad?
God schiep de mens goed met een 
vrije wil. De mens koos echter na de 
schepping voor satan en daardoor is 
de vrije wil beïnvloed en verziekt door 
de satan en de zondige  natuur van de 
mens. 

Het hindoeïsme leert dat de mens wel 
goed is geschapen. De mensen denken 
een vrije wil te hebben, maar zij leren 
ook dat het   niet de wens van hun 
goden is. 

Hoe ziet een gelovige de wereld?
De wereld is door God geschapen. 
Zijn Zoon Jezus heeft alle macht in 
hemel en op aarde. De overste van deze 
wereld, satan,  heeft tijdelijk ook heel 
veel macht.

De wereld wordt niet als reëel 
gezien. Bijna als een illusie. Als een 
speelplaats voor  goden.

Waarom werd de wereld geschapen? 
Het was de wil en vreugde van God 
de  wereld te scheppen, omdat Hij een 
relatie met Zijn schepsel wilde hebben.

Onenigheid tussen de lagere goden 
en opper god (Brahman) maakte 
het nodig deze wereld te scheppen.  
Droefheid, bitterheid en gebrek aan 
keuze en verlangen, waren de oorzaak 
van  de schepping. Zij zien de wereld 
echter niet  als een realiteit. 

Wat is de relatie tussen God en het schepsel?
De relatie tussen God en Zijn schepsel 
is  oorspronkelijk een Vader-kind 
relatie.  Door de zondeval is deze relatie 
verstoord.  De relatie is door Jezus 
weer hersteld  voor allen die in Hem 
geloven. 

Alle schepselen zijn één met god, zijn 
zelf god. Iemand die zegt: “Brahman 
is één en ik  ben een ander” begrijpt 
het niet.

Hoe wordt gedacht over het zelf god zijn?
De Bijbel veroordeelt het idee dat 
iedereen een god is. De HEERE is ÉÉN. 
God is een Drie-enig God,Vader, Zoon 
en Heilige Geest.

Iedereen is god. Zij geloven in zeer 
veel  goden. Zij kunnen altijd wel een 
god aanbidden. Eventueel zichzelf als 
god aanbidden. Brahman bestaat uit 
een combinatie van  tegengestelde 
geesten.
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Is God een reëele persoonlijkheid die wetten,  
normen en waarden kan voorschrijven?
God heeft Zichzelf geopenbaard in 
Jezus. Jezus zegt: “Wie Mijn gezien 
heeft, heeft  ook de Vader (God) gezien. 
Ik en de Vader zijn één.”

Brahman is geen persoon. Iedereen 
kan zeggen: “Ik ben Brahman”. Een 
onpersoonlijke god kan geen mensen 
leiden, wetten, normen en waarden 
uitvaardigen. 

Kan een volmaakt God Zich manifesteren 
in een onvolmaakt wezen/mens? 
God kan door de Heilige Geest wonen 
in een door Jezus bloed gereinigd 
mens.

Hindoes geloven in inferieure goden. 
Zij zeggen te verlangen naar een 
absolute volmaakte god. Inferieur 
is een mix van goed en  kwaad. Een 
volmaakt God kan zich echter  niet 
manifesteren in inferieure goden.  
Het hindoegeloof is een tegenstelling 
in  zichzelf.

De God van de Bijbel is rechtvaardig. De hindoegoden kunnen niet 
rechtvaardig zijn vanwege hun 
dualistische naturen (goed en kwaad) 
en geen bron van rechtvaardig- heid 
zijn voor de wereld. 

Wil een mens eeuwig leven 
ontvangen dan is geloof , bekering en 
wedergeboorte noodzakelijk. Geloof in 
de Heere Jezus.  

Omdat achter een hindoe-god 
ook een kwade geest is, is het niet 
verstandig deze goden  te volgen of 
te dienen. Door het volgen van deze 
goden verkrijgt men geen eeuwig 
leven.

Wedergeboorte
Een mens wordt wedergeboren door 
het Woord en de  kracht van de Heilige 
Geest. Dat uit zich in geloof, bekering 
en een nieuw leven, dat eeuwig is. De 
Bijbel kent geen reïncarnatie.

De hindoe gelooft in reïncarnatie. 
Een mens komt na zijn dood terug 
in een ander schepsel of een dier. Dat 
hangt af van hoe men geleefd heeft. 
Iedere misdaad in dit leven is  het 
gevolg van de misdaden van vroeger 
levende schepsels.

De God van de Bijbel is eeuwig 
volmaakt en  heilig. 

Brahman heeft zichzelf aan de wereld 
geketend en moet zich erg inspannen 
om zich  hiervan los te maken. Het 
streven naar perfectie  bereikt nooit 
de volmaaktheid.
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Welke godsdienst is model voor een 
gemeenschap van liefde en vrede? 
De Bijbel geeft hiervoor het juiste 
advies.  Door de Heilige Geest sterven 
met Jezus en met Hem opstaan in een 
nieuw Godzalig leven.

Het hindoeïsme kan dit niet zijn. De 
mens is het centrum van zijn eigen 
leven. Dit  scheidt mensen van de 
gemeenschap en  maakt a-sociaal.

Het Bijbels geloof begint met God 
en eindigt met God. God is heilig, 
liefde, goed, volmaakt. De mens is 
onvolmaakt, onbekwaam tot enig goed 
zegt de Bijbel. Het is de Geest van God 
die dit kan veranderen. 

Hindoeïsme begint en eindigt met 
een mens. De onvolmaakte mens 
bepaalt zijn eigen  leven en streeft 
naar een perfecte weg en een perfecte 
god. En dat blijkt niet te lukken.

Wat is nu de ware Godsdienst? Ieder mens 
denkt dat hij/zij  de ware God dient.
De God van de Bijbel is de Enige Bron 
van  liefde, heiligheid, rechtvaardiheid, 
vrede.  Sinds de zondeval heben de 
mensen die eigenschappen verloren. 
Na wedergeboorte,  geloof en bekering 
ontvangt men de Heilige Geest, Die in 
alle waarheid leidt.

In het hindoeïsme wordt de mens 
ook god genoemd. Hij is echter niet 
in staat het éne geloof met het andere 
te vergelijken. Ieder denkt dat zijn of 
haar verstand verlicht is.
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4. god en het anImIsme
Animisme 
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Animisme (Latijn anima = ‘geest’, ‘ziel’) is het filosofisch, religieus of spiri-
tueel concept waarbij zielen of geesten niet alleen bestaan in mensen en 
dieren, maar ook in planten, stenen of natuurlijke fenomenen zoals don-
der- en geografische fenomenen, zoals bergen en rivieren. Animisme wijst 
verder ook bezieling toe aan abstracte concepten zoals woorden, eigenna-
men of metaforen uit de mythologie. Religies waarin animisme voorkomt 
behoren meestal tot volksgeloof of etnische religies zoals sjamanisme, 
shinto of bepaalde stromingen binnen het hindoeïsme. Edward Burnett 
Tylor was de eerste die in zijn werk “Primitive Culture” (1871) een volledig 
overzicht gaf van animistisch geloof en hierdoor de term animisme in zijn 
huidige betekenis bepaalde.

Animisme en religie.
Animisme is eigenlijk geen religie op zichzelf, maar is een kenmerk van veel 
religies ter wereld, zoals het sjamanisme, maar ook van polytheïstische en 
monotheïstische godsdiensten. Animisme is, gezien vanuit het perspectief 
van monotheïstische godsdiensten zoals het christendom, een natuurlijke 
of natuurgodsdienst waarbij geesten- en voorouderverering het belang-
rijkst zijn. Een animist gelooft in het bestaan van goede en kwade geesten, 
die kunnen huizen in onder meer bomen, dieren en gebruiksvoorwerpen. 
De geesten moeten goed gestemd worden door ze offers te brengen, het 
houden van rituelen, rituele dansen en het houden van taboeregels. Ani-
misme doordrenkt het hele leven van de aanhangers ervan.

Verspreiding van het animisme.
Het komt in vrijwel de hele wereld in vele variaties voor, hoewel het minst 
daar waar monotheïstische godsdiensten zoals het christendom domine-
ren, zoals in Europa en Noord-Amerika. De autochtone bevolking van 
Noord-Amerika, de inheemse Amerikanen (Indianen) hebben wel alle-
maal een overwegend animistische religie. Soms komen tegenwoordig ook 
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mengvormen voor van sjamanisme en New Age-achtige stromingen. De 
animistische variant in moslimgebieden is vaak een vermenging met ge-
bruiken uit de islam en wordt daarom ook wel volksislam genoemd.

Significante aantallen animisten worden tegenwoordig aangetroffen in 
landen als Zambia, Zuid-Soedan, de Democratische Republiek Congo, 
Bangladesh, India, Nepal, Gabon, de republiek van Guinee Bissau, Indo-
nesië, Japan, Laos, Myanmar, Papoea-Nieuw-Guinea, Peru, de Filipijnen, 
Canada, Rusland, Zweden, Thailand, Timor Leste, de Verenigde Staten, 
Mexico en Suriname.

In verschillende Zuid-Amerikaanse landen gelooft zo’n 25 procent van de 
bevolking in animisme. Indianen in Amerika hebben een natuurgeloof, 
net als de Aboriginals in Australië. In het Aziatische Indonesië noemen 
diverse volken op verschillende eilanden zichzelf animist en ook in Afrika 
wonen animisten. Exacte cijfers over het aantal animisten op de wereld 
zijn er niet. Schattingen lopen uiteen van 176 miljoen tot 938 miljoen. Dat 
komt omdat animisme in sommige landen officiëel niet bestaat, maar ook 
omdat het animisme in veel landen vermengd is geraakt met godsdiensten 
als het christendom, vooral met het rooms-katholicisme, en de islam. 
Voordat de christelijke godsdienst Europa kerstende, leefden hier verschil-
lende natuurvolkeren. Ze kenden allerlei heiligdommen zoals bomen, 
menhirs en steencirkels. De enige officiële godsdienst die is overgebleven is 
het ásatrú, een natuurgodsdienst die sinds 1972 in Scandinavische landen is 
erkend. De Edda is hun heilige boek.

Hedendaagse voorbeelden.
•	 Tientallen Maleisiërs hebben sinds 9 september 2006 een bedevaart ge-

maakt naar het dorp Kampung Paya in het noorden van Maleisië, waar 
een betelpalm zich zou hebben getooid met een menselijk gelaat. Kran-
ten hebben foto’s gepubliceerd waarop een gezicht op een blad op de 
zeven meter hoge palmboom te zien zou zijn. Het fenomeen, dat het 
traditioneel sterke animisme in de omgeving voedt, doet de dorpelingen 
spreken van een geestenboom.

•	 De marapu-religie op het Indonesische eiland Soemba wordt gerekend 
tot de animistische religies.
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Geloof of geluk 
Op veel plaatsen is het animisme vermengd met andere religies. Iemand die een 
gelukspoppetje bij zich draagt of een hoefijzer ophangt, is eigenlijk ook een ani-
mist. Hij/zij gelooft namelijk dat het voorwerp de kracht heeft geluk te brengen.

Wie heeft animisme bedacht?
Animisme is niet het allereerste geloof in de wereld. Het allereerste geloof 
op deze aarde was het geloof in God, de Schepper van hemel en aarde. Na 
de schepping en zondeval van de eerste mensen, Adam en Eva, zijn er altijd 
mensen geweest die de God van hemel en aarde geloofden en dienden. 
Mensen die door God Zelf werden geroepen om Hem te dienen, zoals b.v. 
Noach en Abraham. Deze God heeft zich geopenbaard aan Zijn knecht 
Mozes en hem onderwezen hoe te leven door hem Zijn geboden te geven. 

Na de zondeval waren er steed meer mensen die God, de Schepper van 
hemel en aarde niet wilden dienen. Zij dienden, bewust of onbewust, satan, 
de grote vijand van God, een boosaardige geest. Ja, het is zelfs zo dat een 
mens van nature geboren wordt als een vijand van God. En zijn grootste 
afgod is zijn zondige eigen IK. 

De zondige natuur van de mens zoekt ook allerlei afgoden en maakt zich-
zelf nieuwe afgoden. Zie Rom. 1:18-25. “Zij hebben de heerlijkheid van de on-
verderfelijken God veranderd in de gelijkenis van het beeld van een verderfelijk 
mens en van gevogelte en van viervoetige en kruipende dieren”. (Vers 23.) De 
wetenschap dat er een Opperwezen bestaat is in ieder mens aanwezig. Het 
animisme ontstond doordat mensen verklaringen zochten voor de dingen 
die gebeurden. Zij bedachten dat alles op aarde het werk was van bepaalde 
krachten of geesten. Die huisden deels in een voor de mens onzichtbare 
wereld, deels waren zij zichtbaar in de natuur en haar krachten.  

Contact 
Omdat de mensen zelf ook controle wilden hebben over hun leven, be-
dachten zij rituelen om met de geesten, die de gebeurtenissen op aarde 
bepaalden, in contact te komen. Ze geloofden dat ze met de rituelen die 
geesten vriendelijk stemden èn dat ze die geesten zo een beetje konden 
sturen en gebruiken voor eigen gewin. 
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Wie is de god van het animisme.
Iedere animist eert natuurkrachten (zon, aarde, donder). Soms wordt zo’n 
natuurkracht voorgesteld als een god of geest: de dondergod ( Donar) of 
een watergeest. Animisten vereren ook andere (onzichtbare) krachten: zie-
len van overledenen (ziels-krachten) of krachten van een voorwerp (magi-
sche krachten). Goden of geesten die wereldwijd worden vereerd kent het 
animisme niet. Freya is de Noorse god van de vruchtbaarheid.

Slaap 
Animisten geloven ook dat de ziel af en toe het levende lichaam verlaat. 
Tijdens de slaap bijvoorbeeld. Amerikaanse indianen noemen de slaap ook 
wel schijndood en bij hun is het verboden om slapende mensen plotseling 
wakker te maken. De ziel heeft dan geen tijd terug te keren in het lichaam. 

Allerzielen 
In Bolivia geloven de mensen dat de ziel van overleden mensen terugkomt 
naar de aarde om te zien of de nabestaanden wel goed voor het graf zorgen. 
Dat vieren Bolivianen op 2 november tijdens Allerzielen. Allerzielen is 
eigenlijk wereldwijd een rooms- katholiek feest om de doden te herdenken.

Wat is het Walhalla?
Animisten geloven dat na de dood van het stoffelijke lichaam de ziel naar 
een onzichtbare, niet stoffelijke wereld gaat. Het stoffelijke lichaam ‘geeft 
de geest’ en het niet stoffelijke lichaam vindt ‘zielsrust’ of ‘zielenheil’ in een 
onzichtbare wereld: het Walhalla of de Eeuwige Jachtvelden. Vanuit dit 
geestenrijk beïnvloeden goden, zielen en andere (magische) krachten het 
aardse leven. 

Waar komt het woord animisme vandaan?
In animisme zit het woord ‘anima’. Dat is het Latijn voor ‘adem’ en ‘geest’. 
De term animisme is bedacht door geleerden die onderzoek deden naar 
andere culturen en hun geloof. Animisme is eigenlijk een ouderwets 
woord. Een betere term voor animisme is eigenlijk ‘natuurreligie’ of ‘na-
tuurgeloof’. 
Waar zijn animisten bang voor?
Van het ene op het andere moment kunnen gelovigen slachtoffer worden 
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van kwade krachten. Animisten moeten dus precies weten wat ze wel en 
niet mogen doen. Gelovigen kunnen zichzelf wel beschermen tegen boze 
geesten, maar nooit helemaal.

Goed en kwaad 
Medicijnmeesters binnen het animisme kunnen hun magische krachten 
voor goede én slechte dingen gebruiken. Ze beschermen hun dorp, maar 
ze kunnen ook menselijke vijanden vervloeken en ziek maken. Men denkt 
dat ceremonies en rituelen bescherming bieden tegen deze vervloekingen, 
maar volgens animisten is tegen de vloek van een heks niet zoveel te doen.

Verschillen tussen de Bijbel en het Animisme.
Christelijk geloof Animisme

De God van de Bijbel is de Schepper van 
hemel en aarde, van alles wat leeft en 
beweegt. 

In het animisme kent men god als 
schepper. Er zijn goed en kwade 
geesten. Er zijn enige Noorse goden 
die men onder het animisme zou 
kunnen rangschikken. Zoals Donar, 
Wodan, Freija. 

De Bijbel is het geïnspireerde Woord 
van God.

Het animisme heeft geen boeken 
met allerlei voorschriften en 
geboden.

Verlossing van zonden door geloof in 
Jezus. 

Verlossing door goede werken, offers, 
meditaties. 

Een christen kent vergeving van 
schulden door een Ander, Jezus de Zoon 
van God.

In het animisme kent men geen 
vergeving van schulden door een 
ander.

Alle mensen zijn zondaars in de ogen 
van God. 

Men weet van goed en kwaad. 
Maar zondaar zijn t.o.v. een god is 
onbekend.

Christenen ontvangen na hun bekering  
eeuwig leven met God. Uiteindelijk op 
een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

Animisten geloven dat de ziel 
na het sterven naar de “eeuwige 
jachtvelden” gaat en daar rust 
krijgt. Wat dat precies inhoudt weet 
niemand. Het is ook zeker de plaats 
waar satan verblijft.

God openbaarde Zichzelf aan Adam en 
Eva, aan Abraham, Mozes, profeten en 
door Zijn Zoon aan de mensheid.

Men heeft allerlei ervaringen, 
manifestaties van de satan. Soms 
doet hij zich voor als een engel des 
lichts en in de vorm van demonen.
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Men heeft zekerheid van behoud. Men heeft geen zekerheid van 
behoud.

Jezus heeft gezegd: “Hebt uw vijanden 
lief en bidt voor hen.”

Dit is onbekend in het animisme.

Jezus is zonder zonde. Door Zijn offer 
was Hij de Enige die de zonden van de 
mensen kon verzoenen bij God.

In het animisme ken men geen 
verzoening van zonden door een 
Ander. Daardoor wordt vrede en rust 
gemist.

Men heeft vrijheid om te kiezen voor 
ieder geloof. Andere gelovigen worden 
niet vervolgd. 

Voor zover bekend , kent het 
animisme geen dwang. Als iemand 
echter tot een ander geloof overgaat 
kunnen er wel problemen in de 
familie ontstaan, vooral als men 
christen wordt.

Via het gebed legt een gelovige contact 
met God. Het gebed is de adem van de 
ziel.

Men bidt niet tot God omdat 
men niet weet wie Hij is. Men 
zoekt contact met de goden via 
een medium, een waarzegger of 
toverdokter.

God hoort en verhoort de gebeden 
van Zijn kinderen, Zijn gelovigen. Zie 
Deuteronomium 18:9-12

Dit is onbekend. Men gaat vaak 
naar medicijnmeesters, dienaars 
van satan. Men bidt tot gestorven 
voorouders.

Dit leven is bepalend voor het leven na 
dit leven. Nu moet er gekozen worden 
vóór of tegen God. 

Veelal wordt geloofd in reïncarnatie. 
Dat betekent dat de mens na het 
sterven terugkeert in een ander 
mens of dier. 

1 Johannes 2:23. Een ieder die de Zoon 
loochent, heeft ook de Vader niet. Wie 
de Zoon belijdt, heeft ook de Vader.

Een animist kent Jezus, de Zoon niet. 
Hij kent dus ook niet God, de Vader. 

Er is door God geen ander gegeven dan 
Zijn Zoon, door wie men eeuwig leven 
kan ontvangen. God wil niet dat er 
iemand verloren gaat. 

Een animist gelooft niet in de Zoon 
van  God.

De God, die hemel en aarde geschapen 
heeft, wil niet dat er één mens verloren 
gaat. Hij zegt: “Bekeert u van uw 
zonden” Het bloed van Zijn Zoon 
reinigt van alle zonden. Gelooft deze 
blijde boodschap.

Een animist kent zo’n aanbod niet. 
Maar indien iemand Jezus accepteert 
als zijn/haar verlosser, wordt ook een 
animist behouden.
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5. god en het taoïsme/
ConfuCIanIsme
Chinese volksreligie: 
De traditionele Chinese religie heeft elementen van confucianisme/
voorouderverering, boeddhisme en taoïsme. Van deze elementen is 
voorouderverering het belangrijkste. Het aantal aanhangers wordt 
geschat op 360 miljoen.

De Chinese volksreligie kan overal beoefend worden. De belangrijkste 
plaats van beoefening is in een Chinese tempel. Dit is het religieus cen-
trum en huis van gebed voor de beoefenaars. De omvang van Chinese 
tempels kan sterk variëren; van een klein zaaltje tot tempelcomplexen van 
twee hectare. Elk dorp in China waar veel Han-Chinezen wonen, heeft 
minimaal één Chinees tempeltje voor de Aardegod. Deze tempeltjes of 
kapelletjes staan langs de hoofdweg en zijn vergelijkbaar met katholieke 
wegkapelletjes in België en het zuiden van Nederland. In de steden en gro-
te dorpen zijn meerdere Chinese tempels te vinden. Chinese tempels ver-
schillen van tempels van boeddhisten, taoïsten en confucianisten, omdat 
men in Chinese tempels goden, bodhisattva en boeddha’s van alle drie 
de religies aanbidt.

Tempels
In het Chinese volksgeloof onderscheidt men vijf soorten tempels:
•	 si 寺 

o Een si is een puur Chinees-boeddhistische tempel. Grote boed-
dhistische tempels bestaan uit vele gebouwen, waaronder een Ma-
havirahal, Mededogenhal en meditatiezaal.

•	 miao 庙 
o Een miao komt voor in de Chinese volksreligie als een tempel 

waar hogere machten van het boeddhisme, taoïsme en confucia-
nisme worden aanbeden.
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•	 ci 祠 
o Een ci wordt ook wel citang genoemd. Het is de gebedsplaats waar 

de rituelen worden uitgevoerd om de overleden voorouders te ver-
eren.

•	 guan 观 
o Een guan is een puur daoïstische tempel waar daoshi en dao-

gu (vrouwelijke equivalent van daoshi) wonen. Het gebouw staat 
open voor bezoekers die de daoïstische goden komen aanbidden.

•	 an 庵 
o Een an is een boeddhistisch nonnenklooster. Hierin wonen 

bhikkhuni’s. Sommige ans zijn toegankelijk voor het publiek. In 
ans worden onder andere retraites georganiseerd voor vrouwelijke 
boeddhisten.

Een si, guan en an zijn meestal hoog in de bergen gevestigd, omdat hier 
rust heerst en de natuur dichter bij de mens is. Een miao en een ci zijn in 
vrijwel elk dorp te vinden. Ook in Chinatowns van overzeese Chinezen 
zijn deze twee gebouwen vaak te vinden.

Welke goden worden aanbeden?

Enige Chinese taoïstische goden
• Pangu (schepper der aarde)
• Shangdi (god in China)
• Yudi/jadekeizer, oppergod
• Xiwangmu, godin van het westelijke paradijs
• San Qing (drie reinen)
• Beidi, god van het noorden
• Nüwa, godin van de Miao
• Fuxi (echtgenoot van Nüwa)
• Shennong, god van de landbouw en medicijnen
• Huangdi, god van de Han-Chinezen, Yao-Chinezen, Miao- Chinezen, 

Zhuang-Chinezen, etc.             
• Leigong, god van de bliksem
• Tudi Gong, god van de aarde
• Caishen, god van de welvaart



67

• Guan Di, god van de oorlog
• Chenghuang, god van de stad/dorp/gehucht/district/provincie
• Chang’e, hoge godin van de maan
• Yuexialaoren, lage god van de maan
• Zao Jun, god van de keuken en familie
• Lu Ban, god van de kunst van het houtbewerken
• Tianhou, godin van de zee
• Ba Xian (acht onsterfelijken)
• Fu Lu Shou, de drie geluksgoden 
• Fuxing, god van het familiegeluk
• Luxing, god van het geluk
• Shouxing, god van lang leven
• Zhongkui (boze-geestendoder), god van de geesten in de hel-met-goede-

geesten
• Wen Cang, god van de literatuur
• Dayu, god van de anti-overstromingstechnieken
• Huang Daxian, god van de toekomstvertelling
• Chuang Ma, godin van de bedden
• Songzi Niangniang, godin die zonen schenkt
• Jinhua Furen
• Zheng He
• Linshui Furen

Er zijn ook nog een vrij groot aantal minder bekende Chinese taoïstische 
goden, die we hier niet vermelden. 

Gebed
Gebed is geen verplichting, want er zijn geen religieuze boeken en vaste re-
gels. Het gebed doen sommigen ‘s ochtends en ‘s avonds. Anderen doen het 
maar één keer per dag. Bij het gebed aan de vele goden en de voorouders 
worden persoonlijke intenties uitgesproken. Ook worden voor het gebed 
wierookstokjes aangestoken en bidt men vervolgens met devotie door met 
gevouwen handen het gebed uit te spreken. 

De van oorsprong Indiase gebedsketting, mala, wordt gebruikt bij het bid-
den tot een bepaalde bodhisattva of Boeddha. De naam hiervan wordt dan 
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108 keer herhaald. Het getal 108 staat hier voor de 108 geestelijke overpein-
zingen die ieder mens volgens Boeddha Sakyamuni moet doen.

Hemel
In de Chinese volksreligie is de hemel de woonplaats van de Chinese go-
den. De hemel wordt daarom soms vertaald als “Woonkamer van de go-
den” (天庭). Maar men gelooft ook dat overleden mensen opstijgen naar 
de hemel. De voorouders leven in de hemel en kijken naar hun levende 
nageslacht op aarde. Mensen die de Chinese volksreligie belijden, geloven 
dat de voorouders in de hemel hun levende nageslacht kunnen helpen 
door hen te beschermen tegen het kwaad. Daarom is voorouderverering 
belangrijk voor veel Chinezen. Het enige onderscheid tussen de bewoners 
van de hemel is het verschil tussen overleden mensen en goden. Goden 
kunnen naar de aarde komen, overleden mensen niet.

De Chinezen over de weg na de dood.
Volgens de Chinezen gaan alle zielen eerst naar een vorm van vagevuur 
(Diyu) om te worden gelouterd van hun zonden. Hoeveel tijd men daar 
moet doorbrengen, hangt in sterke mate af van de ernst van de zonden, die 
men in het leven heeft begaan.

Na een passende bestraffing en loutering door berouw, gaat de ziel verder 
naar een volgende hel. Pas na volledige loutering kan men worden voor-
bereid op een wedergeboorte op aarde, als een nieuw mens. De kwaliteit 
van het nieuwe lichaam en/of leven is daarbij echter afhankelijk van de 
gepleegde daden en handelingen in het vorige- of oude leven.

Meerdere soorten van hel in het hiernamaals.
Details met betrekking tot het Chinese hiernamaals hebben altijd sterk 
gevarieerd, afhankelijk van de invloed van de drie belangrijkste religieuze, 
spirituele stromingen en de kracht van de volksvertellingen in een gebied.

De hel, waarin de zielsloutering plaatsvond, konden daarom onder uiteen-
lopende goden of heersers vallen. Het aantal soorten hel, dat de ziel moest 
doorlopen, kon eveneens variëren van tien tot achttien of zelfs meer.
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Na de dood verlaat de ziel het lichaam en wordt vervolgens door de diena-
ren Niú Tóu (Koehoofd) en Mamiàn (Paardengezicht) naar Fengdu Cheng, 
het dodenrijk, gebracht.

Dit dodenrijk ligt in een reusachtige berg. Het dodenrijk is een complex 
doolhof, dat uit een groot aantal niveaus of soorten hel bestaat. Elke hel 
heeft zijn eigen heerser of Yama.

De tien soorten hel.
De tien soorten hel ontstonden na verstrengeling van het boeddhisme met 
het taoïsme. De Tao ‘oppergod’, de Jade Keizer, zou de heersers van de tien 
soorten hel hebben aangewezen. Tijdens de Tang-dynastie (7e-10e eeuw) 
ontstond een uitbreiding van deze leer tot 18 soorten hel.

1. Over de eerste hel heerste Qin Guang Wang. Op de zevende dag van zijn 
of haar dood werd de ziel hier beoordeeld. Een uitzonderlijk goed en spiri-
tueel mens werd naar de Gouden Brug gebracht en ging voor eeuwig over 
naar het Rijk van de Eeuwige Vreugde in het westen. Zielen, die tijdens 
hun leven respect voor hun ouders hadden en zich ook voor de rest goed 
hadden gedragen, werden naar de Zilveren Brug geleid en gingen over naar 
het Rijk in het Zuiden, waar wedergeboorte eveneens niet meer nodig was.
Zondaren werden echter naar één van de volgende soorten hel gestuurd 
om de ziel van de zonden te louteren.
De middelste niveaus van het dodenrijk waren gereserveerd voor het uit-
voeren van straffen.

2. Over de tweede hel heerste Qu Jiang Wang. Hier werden onder andere 
kwakzalvers en ontrouwe echtgenoten gestraft.

3. De derde hel was van Song Di Wang. Hier werden onder meer de res-
pectlozen, roddelaars, rovers, ontsnapte gevangenen en intriganten onder 
handen genomen.

4. Over de vierde hel heerste Wu Guan Wang. Hier werden bijvoorbeeld 
vervalsers, fraudeurs, maagdenverkrachters, mensen die respectloos naar 
hun ouders waren geweest en graanverspillers gestraft.
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5. De vijfde hel viel onder Yen Lo Wang. Hieronder vielen onder andere 
vandalen van religieuze objecten of boeken, religieuze eedbrekers, zonda-
ren met betrekking tot verleiding, lust, verkrachting, prostitutie en moord.

6. De zesde hel was van Bian Cheng Wang. Hier werden onder meer die-
renbeulen, leraren die hun leerlingen misbruikten en mensen die hun 
persoonlijk hygiëne verwaarloosden of obscene literatuur maakten of be-
zaten, aangepakt.

7. De zevende hel behoorde tot Tai Shan Wang. Het was de plaats voor bij-
voorbeeld brandstichters, grafschenners, slavenhandelaren en mensen die 
misdaden hadden uitgelokt.

8. Over de achtste hel heerste Du Shi Wang, waar onder andere atheïsten 
terecht kwamen.
Elke hel had zijn eigen lijst met zonden en een zondige ziel kon door de 
hele rij worden geleid. Het was ook mogelijk om een aantal soorten hel 
over te slaan, wanneer de ziel de respectievelijke zonden tijdens het leven 
niet had begaan.
Uiteindelijk kwam men bij het laatste oordeel.

9. In de negende hel van heerser Ping Deng Wang werd de ziel nog één 
keer aan zijn of haar zonden herinnerd.
Vervolgens kreeg men een kruidenthee van de godin Meng, waardoor men 
alles vergat.

10. Daarna ging de ziel door naar de tiende hel van heerser Zhuang Lun 
Wang, waar de verdere voorbereiding op de reïncarnatie of wedergeboorte 
plaatsvond.

Mogelijkheid voor genade.
In één van de tien soorten van de hel, konden fortuinlijke zielen kennis-
maken met Ti-Tsang Wang, de god van genade, die meestal wordt om-
schreven als een glimlachende monnik. Zijn staf was versierd met metalen 
ringen en een reusachtige parel, waarmee hij zijn pad kon verlichten. Van 
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oorsprong was Ti-Tsang Wang een Brahmaanse priester, maar hij zou zich 
tot het boeddhisme hebben bekeerd. Ti-Tsang Wang bereikte de Verlich-
ting, maar deed er afstand van om af te dalen naar de hel en daar 
bepaalde zielen te behoeden voor de verschrikkelijke straffen. De 
glimlachende monnik werd een Boeddha met bijzondere macht over 
de zielen van de doden. Het licht van zijn parel kon een ziel helpen 
ontsnappen en zelfs Verlichting schenken, waardoor verdere reïncar-
natie overbodig werd.

Sjamaan
In de Chinese volksreligie bestaan er sjamanen (Engels: spirit mediums, 
Nederlands: medium, waarzeggers) die contact kunnen leggen tussen 
onze wereld en zowel de hemel, als de hel. Er bestaan verschillende soor-
ten sjamanen. Vooral in Zuid-Chinese tempels kan men sjamanen vinden. 
Ze kunnen dan bezield worden door een opgeroepen geest, opgeroepen 
voorouder of opgeroepen godheid. Veel gelovigen houden zich afzijdig 
van dit soort praktijken, vanwege het gevaar dat de overleden ziel niet te-
rug gaat naar de geestenwereld en in onze wereld blijft rond spoken. Een 
sjamaan kan ook rituelen uitvoeren om zwarte magie op iemand uit te 
oefenen. Een nationaal beroemde Hakkanese religie houdt zich bezig met 
zelfverdediging door middel van zwarte magie. Deze wordt alleen tegen 
kwaadwillende mensen uitgevoerd.

Het taoïsme en het confucianisme verschillen van de monotheïstische 
godsdiensten, het jodendom, het christendom en de islam. De mono-
theïstische godsdiensten kennen als lineaire godsdiensten een Dag des 
Oordeels waar een persoonlijk God de toewijding en de daden van de 
gelovige oordeelt. 
De geesten die men in de Chinese volksreligie oproept zijn in werke-
lijkheid demonen of duivelse geesten, dienaren van satan.

Het confucianisme keert zich tot de menselijke natuur. De vraag wordt 
gesteld: wat is in potentie aanwezig aan goedheid, als motiverende kracht 
om het goede te doen. Het taoïsme keert zich tot de natuur zelf.
De Chinese godsdienst is altijd nauw verbonden geweest met 
het ethisch denken van het volk. Anders dan bijvoorbeeld in het Indiase 
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denken is het Chinese denken vooral gericht op handelen en ethiek. De 
Chinese ethiek kenmerkt zich in het algemeen door betrokkenheid bij me-
demensen,  mede-leven en mede-lijden, maar dit gevoel is niet gebaseerd 
op ethische theorieën, maar ontspringt uit een natuurlijk mede-gevoel of 
mede-leven. 

De grondslagen zijn in de 6e eeuw v. Chr. door Confucius en Lao-Tse ge-
legd. In de leer van het taoïsme geldt als richtlijn wu wei, dat wil zeggen, 
niet iets doen dat tegen de natuurlijke loop - het Tao - der dingen indruist. 
In het confucianisme ligt de nadruk op plicht, medemenselijkheid en 
vroomheid. In de 5e eeuw vond de leer der universele naastenliefde van 
Mo-tzu veel aanhangers. 

Het (neo)confucianisme is een staatsideologie, het Chinese boeddhis-
me een “godsdienst zonder God”, terwijl het christelijke geloof als 
normatieve ethiek de Bijbel als bron heeft.

Confucius
Confucius (K’oeng-Foe-Tse of Kongfuzi; 551-479 v.Chr.) was een Chinees 
wijsgeer en grondlegger van het confucianisme. De Chinezen noemen hem 
vol ontzag de Meester of de Eerste Leraar. De naam Confucius is de gelati-
niseerde vorm van K’oeng-foe-Tse.
In 551 v.C werd K’ung Fu Zi geboren in Qufu, dat in Lu (de huidige Chinese 
provincie Shandong) ligt. Hij was een zoon uit een oude, verarmde adellijke 
familie. Zijn vader stierf toen hij 2 jaar was. Hij heeft in zijn jeugd echte 
armoede gekend. Door de hulp van een weldoener heeft hij wel een uitste-
kende opleiding genoten. Zijn moeder stierf toen hij 19 jaar was. Dat was ook 
het moment dat hij zijn baantje als boekhouder vaarwel zei en leraar werd, 
ter plaatse. Door toeval (hij moest Lu verlaten door een burgeroorlog) trok 
hij door China. Tijdens zijn rondzwervingen kreeg hij veel aanhangers die 
voor verbreiding van zijn gedachtegoed zorgden. De laatste drie jaar van zijn 
leven heeft hij een hoge ambtelijke functie in Lu vervuld. Die werd beëin-
digd omdat Hertog Ting hem te serieus vond. Hij stierf op 53 jarige leeftijd. 
Confucius heeft (evenals Socrates en Jezus) nooit iets zelf op schrift gesteld.
Hoewel hij als ambtenaar en politicus heeft gefaald, was hij één van de 
grootste wijsgeren in de eeuwen voor Christus en wordt hij in één adem ge-
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noemd met tijdgenoten als de Chinees Lao-Tse, de Perzische Zarathoestra, 
de Indiase Siddhartha Gautama, de Boeddha, de Griekse wijsgeren So-
crates, Plato en Aristoteles en de Joodse profeten, de neviim, voor- en ten 
tijde van de ballingschap. 

Confucius wordt als een wijs en zachtmoedig man omschreven, die een 
sober leven leidde. Hij had zich ten doel gesteld de vrede en orde te herstel-
len in de maatschappij, die destijds verscheurd was door de voortdurende 
strijd tussen leenheren. Confucius was vooral geïnteresseerd in bestuurlij-
ke problemen. De situatie in China was te vergelijken met die in Israël in 
de periode van de Richteren: In die dagen was er geen koning in Israël; ieder 
deed wat goed was in zijn ogen (Richt. 17:6; 21:25). Hij onderwees zijn ethische 
en sociale leer aan een grote groep leerlingen, die deze uitwerkten en ver-
spreidden. Men vindt zijn leer alleen betrekkelijk zuiver weergegeven in de 
‘Loen-yu’, Gesprekken van Confucius, (V.d.Leeuw, p.51vv). 

Veel Chinese families hebben een huisaltaar.  De verering van voorouders, 
hemel en aarde komen voort uit de confuciaanse teksten. In 120 v.Chr. 
werd voor het eerst een tempel voor hem opgericht en in 555 n. Chr. werd 
besloten tot het oprichten van een Confucius-tempel in elke prefectuur 
van China. In 1906 werd hij bij keizerlijk decreet gelijkgesteld met de god-
heden van hemel en aarde. Het confucianisme, met haar sterke nadruk op 
gehoorzaamheid, werd de grondslag van het oude China.
 

De leer van Confucius
Confucius’ leer laat zich samenvatten in vier hoofdgedachten. 

1. Jen of Zjen, dat etymologisch een combinatie is van de Chinese karakters, 
die ‘mens’ en ‘twee’ uitdrukken. Volgens Confucius is de mens van nature 
goed. Het is de meest ideale relatie die tussen mensen mogelijk is. De oplos-
sing van al het maatschappelijk kwaad ligt in het cultiveren van een innerlij-
ke deugd en het begint met onderwijs en kennis. Het woord Jen kan vertaald 
worden door: goedheid, openhartigheid, medemenselijkheid of vredelievendheid. 
2. Chun tzu verwijst naar de ideale verstandhouding tussen mensen en 
kan het best vertaald worden door hoogstaand mens of geestelijk volwassen 
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mens. Chun tzu benadert het leven als een ideale gastvrouw, die zich thuis 
voelt in haar eigen huis en waar alle gasten zich ook thuis voelen.

3. Li is de wijze waarop men de dingen doet en kan het best vertaald wor-
den met wellevendheid. Het is te vergelijken met de deugd ethiek, in het bij-
zonder met het begrip ‘gulden midden’ (phronèsis of morele verstandigheid) 
van Aristoteles (384-322).

4. Te betekent de macht waarmee mensen worden geregeerd. Het is niet al-
leen de macht om te heersen, maar de werkelijke Te is ook de macht van het 
morele voorbeeld. Het is de gedragslijn waardoor een ‘nobel mens’  zich in 
al zijn sociale betrekkingen laat leiden. Uiteindelijk wordt goedheid in de 
samenleving niet belichaamd door overmacht, maar door de invloed van 
mensen voor wie wij bewondering hebben. 

Het bovenstaande gaat over de ethiek van het Confucianisme. In de 
Bijbel , het Woord van God, komen deze ethische onderwerpen uit-
gebreid aan de orde. De gelovigen hebben van God de Heilige Geest 
ontvangen om hen te helpen naar Gods wil te leven en zo voor de 
naaste tot zegen te zijn. 

Wederkerigheid (meer als vorm van respect voor elkaar).
Er is nog steeds onenigheid of het als religie of filosofie kan worden gezien. 
Als je godsdienst ziet als het aanbidden van een opperwezen, dan is het 
geen godsdienst. Confucius hield zich niet bezig met de menselijke ziel, de 
natuur of het hiernamaals. 
Als je het zo bekijkt, dan kan je ook zeggen dat het boeddhisme en taoïsme 
per definitie geen godsdiensten zijn. Wanneer godsdienst wordt gezien als 
een geloofssysteem met een eigen kijk op de wereld en de plaats van de 
mensen in het universum, dan voldoen het confucionisme, boeddhisme en 
taoïsme wel aan de definitie ’godsdienst of religie’.

Sinds de dood van Mao (1976) brokkelt het dictatoriale gezag in China af, 
de criminaliteit groeit, de familiebanden verzwakken. In het streven naar 
het herintroduceren van oude normen en waarden wordt het confucianis-
me weer actueel. Aan een congres over dit onderwerp, eind 1994 in Beijing, 
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namen chinezen uit Taiwan, Singapore, Hongkong, Korea, Japan en de 
USA deel. In Harvard wordt college gegeven over “Het humanisme van 
Confucius”. In de jaren zeventig hebben de maoïsten het confucianisme 
bestreden. De Post- Mao-communisten hebben zelfs een themapark ge-
bouwd met een Confucius parcours, souvenirs en een Confucius-karaoke. 
Het confucianisme is geen godsdienst, maar eerder een filosofie en levens-
houding. Er zijn geen kerken en priesters, wel tempels voor ceremoniën. 
Hij heeft wel, tot de dag van vandaag, een enorme invloed gehad op de 
Aziatische godsdiensten.

Taoïsme
Het taoïsme en daoïsme zijn Chinese filosofische en religieuze stromingen. 
Het taoïsme gaat over hoe te handelen in het leven.
Als religie heeft het taoïsme tempels, priesters en heilige plaatsen, zoals de 
heilige bergen in China.
Letterlijk betekent Tao (weg/doelgericht-gaan), hetgeen ook in het Chinese 
karakter voor Tao valt te herkennen.

Naast confucianisme en het boeddhisme is het taoïsme een van de 
drie “godsdiensten” in China, die ondanks onderlinge verschillen, el-
kaar diepgaand beïnvloed hebben. 

Men kan in het taoïsme een oudere en een jongere fase onderscheiden. 
Het zuivere, hooggestemde taoïsme kan men het best leren kennen uit 
het diepzinnige werk Tao-Te-King], dat aan Lao-Tse wordt toegeschreven, en 
uit de geschriften van de wijsgeer Tsjwang-tse (ca. 369 – 286 v.Chr.). Het 
klassieke Taoïsme (uitspraak: dauwisme) begint met Lao-Tse. Zijn naam kan 
vertaald worden met ‘Oude Jongen”, ‘Oude Kerel’ of ‘de grote Oude Mees-
ter’. Lao-Tse (604-517) stamde uit een oud en voornaam geslacht. Over het 
leven van Lao-Tse is weinig bekend (Vink, 117 vv; Zürcher, p.48). Vermoede-
lijk was hij een legendarische figuur. Het verhaal zegt, dat hij in de keizer-
lijke bibliotheek werkte. Op een dag kreeg hij genoeg van dat werk en nam 
ontslag. Op een waterbuffel reed hij naar de grens om het land te verlaten. 
In korte tijd heeft hij zijn boek, Tao Te Tjing  (De Weg en zijn Kracht) geschre-
ven. Daarna reed hij voorgoed weg naar onbekende bestemming. Hij heeft 
dus nooit gepreekt. Dit in tegenstelling tot Confucius en de Boeddha. Zijn 
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nagelaten werk bevat 81 kernspreuken en vormt de grondslag voor de spiri-
tuele leef- en denkwijze van de Chinezen. De spreuken worden niet uitslui-
tend aan Lao-Tse toegeschreven. De teksten gaan over hoe juist te handelen 
in het leven en geven uitleg over ons bestaan. Ze worden beschouwd als 
richtlijn voor goed leiderschap. Deze teksten zijn eerst mondeling overgele-
verd, geordend, aangepast, van commentaar voorzien en uiteindelijk rond 
300 v.Chr. opgeschreven. Het boek bestaat uit twee delen, de meest gebrui-
kelijke volgorde is waarschijnlijk niet de authentieke volgorde. In een graf 
uit de tweede eeuw v.Chr. is een oud handschrift (De vier geschriften van 
de Gele Keizer) in omgekeerde volgorde gevonden.
Andere boeken zijn “Tao van Poeh”, Zhuangzi en Liezi. 

Het taoïsme heeft zich in de loop van de eeuwen ontwikkeld van een 
strenge ethische filosofie tot een populaire religie. Volgens het taoïsme be-
vindt alles zich in een perfecte harmonie die niet statisch is, maar in voort-
durende verandering. Het evenwicht wisselt steeds en niets kan bestaan 
zonder zijn tegendeel. Wie met de stroom van verandering mee gaat, kan 
de volmaakte mens worden. Een ander belangrijk thema is de onsterfelijk-
heid van de mens. Met behulp van magie en alchemie worden pogingen 
ondernomen dit doel te bereiken. Leven in eenheid met de natuur was het 
oorspronkelijke ideaal. De klassieke taoïstische geleerde trok zich daartoe 
terug uit de mensenmaatschappij en leefde als een kluizenaar in de wilder-
nis (op veel prenten wordt hij zo afgebeeld).

Het taoïsme heeft als Chinese filosofische stroming bijgedragen tot allerlei 
vroeg-wetenschappelijke beschouwingen en studies. Ook de vele prakti-
sche technische uitvindingen en toepassingen, o.a. buskruit, kompas, seis-
mograaf, waarin China West-Europa soms eeuwen vooruit was, zijn voor 
een deel aan het taoïsme te danken.

Het woord Tao (道) betekent ‘de Weg’ en vormt het kernbegrip van het tao-
isme, waaraan het ook zijn naam ontleent. Tao is het ondeelbare en onbe-
schrijfbare principe, waaruit alles voortvloeit. In feite zou het beschreven 
kunnen worden als de Rivier, de Stroom.

Tai Ji (of Tai Chi) (太極 / 太极) betekent ‘het hoogste uiterste’ en is het 
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oneindige en fundamentele principe van evolutie en zelf-organisatie. Het 
is de eenheid van Yin en Yang (☯) en daarmee het hele bestaan.

Yin (阴) en Yang (阳) zijn de universele antagonisten, elkaar aanvullende 
kwaliteiten van het bestaan. Zo kunnen kou (Yin) en warmte (Yang) niet 
zonder elkaar bestaan. Andere voorbeelden van Yin-Yang zijn water-vuur, 
maan-zon, aarde-zon, maan-aarde en vrouw-man. Wat opvalt is dat aarde 
in betrekking tot de maan yang is (en de maan yin) maar in betrekking tot 
de zon yin (en de zon yang). Yin-yang zijn dus relatieve of betrekkelijke 
begrippen en het is dus niet zo dat iets yin is of yang is in absolute zin, 
de begrippen staan altijd in een betrekking. Wat donker, vochtig, passief, 
troebel, koud, zacht en vrouwelijk is, wordt beschouwd als Yin en wat licht, 
droog, actief, helder, warm, hard en mannelijk is, als Yang.

Het Taoïsme is zowel een filosofie als een godsdienst. In de tempels worden 
goden aanbeden. Als zodanig is het een godsdienst. Het is ook een levens-
wijze, die nog steeds in China en ver daarbuiten wordt beoefend. In het 
taoïsme is eenheid van de mens met de natuur het belangrijkste aspect. De 
basisgedachte is betrekkelijk eenvoudig. Er zijn twee kosmische krachten, 
yin en yang, die elkaar beïnvloeden. Alle dingen zijn het resultaat van de 
interactie van yin en yang. Het yang geldt als het mannelijke, actieve, ver-
wekkende en scheppende, lichte principe. Het yin geldt als het principe 
van het vrouwelijke, passieve, ontvangende, van de overgave en van het 
verhullende en zelfs duistere. Beide wisselen elkaar in een strikt ritme af, 
zoals het rite der dagen en jaargetijden. Ze vullen elkaar aan, zijn in elkaar 
verstrikt en creëren in dit ogenschijnlijk dynamisch spel van krachten alle 
verschijnselen van de kosmos. 

Zo wordt de hemel beschouwd als als mannelijk-yang, de aarde als vrouwe-
lijk-yin. De hemel is de geest, de aarde het lichaam.

Wu Xing (五行) is het harmonische systeem van de vijf elementen: water, 
vuur, aarde, metaal, hout. Het systeem heeft een voedende (voortbrengen-
de) cyclus (Sheng): hout → vuur → aarde → metaal → water → hout; en 
een controle cyclus (Ke): hout → aarde → water → vuur → metaal → hout. 
De twee cycli vormen samen een regelmatige vijfhoek met een vijfpuntige 
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ster erin. Ze worden ook vaak samen afgebeeld als cirkel met een vijfpunti-
ge ster. De cirkel is de Sheng-cyclus, de ster geeft de Ke-cyclus weer.

Wu wei (无为) is het niet-doen (niet te verwarren met niets doen) of los-
laten. Een taoïst probeert zich niet te verzetten tegen de loop der dingen, 
maar daar spontaan maar wel bewust in mee te gaan.
Wat betekent wu-wei in het hedendaags ethisch handelen. Hoe krijgen 
we greep op de abstracte begrippen van het taoïsme? In vrijwel iedere 
niet-christelijke levensbeschouwing valt een verzameling absolute gedrags-
regels te ontdekken. We vinden de “tien geboden” in de koran, maar kun-
nen die ook uit de vedische geschriften destilleren. Verrassend is te zien 
hoe dicht de islamitische -, hindoeïstische -, taoïstische ethische geboden 
liggen bij de ons zo vertrouwde decaloog. In het omvangrijke werk van 
Vannicelli (p.151) staan “tien geboden” (die Yuang-sje t’ien-tswen aan T’ai-
sjang-tao-kiun) gegeven zou hebben:
 
1. Niet beheerst worden door afgunst.
2. Geen levende wezens doden.
3. Zich niet met geweld meester maken van het goed van anderen.
4. Zich niet overgeven aan onkuisheid.
5. Zijn naaste niet verwensen of tegen hem uitvallen.
6. Geen wijn drinken.
7. Zich toeleggen op de praktijk van nederigheid.
8. Geen kritiek uitoefenen op de leer en de taoïstische boeken.
9. Niet beledigend spreken over de heiligen van de hemel.
10. Rechtvaardig zijn in zijn handelingen.
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Verschillen tussen de Bijbel en het Taoïsme/
Confucianisme.

Christelijk geloof Taoïsme- Confucianisme

Bijbel geïnspireerd door God. Geïnspireerd door een schepsel, 
Confucius, Boeddha en Lao Tse.

Verlossing door geloof in Jezus. 
Verlossing is een gave van God.

Verlossing door goede werken, 
meditaties, offers enz.

Jezus is de Zoon van God, de tweede  
Persoon in de Goddelijke Drie-
eenheid. De Heilige Geest is de derde 
persoon. 

Men kent geen goddelijke drie-
eenheid.

Alle mensen zijn door geboorte en 
daden zondaren.

Er zijn goede en slechte mensen.

Gelovigen hebben door de Heilige 
Geest een relatie met God en Jezus.

Gelovigen kunnen een veelheid van 
goden aanbidden.  Een relatie is niet 
mogelijk.

God hoort en verhoort de gebeden 
van Zijn kinderen. Daarvan zijn vele 
bewijzen in de Bijbel.

Van niemand is bekend of de goden de 
gebeden verhoord hebben.

God is heilig en kan geen zonde 
scheppen.

Over de heiligheid van de goden is 
niets  bekend.

Men moet in dit leven worden gered 
om vrede met God en mensen te 
hebben.

Je kunt worden gered na dit leven. 
Dit betreft echter reïncarnatie of 
verlichting na verblijf in één of 
meerdere van de 10 hellen.

Jezus is zonder zonde. Deze Zondeloze  
kan het werk van God volmaakt doen 
op aarde. Hij is een perfect voorbeeld.

De goden zijn in de hemel en 
sommige  kunnen op de aarde komen. 
Er zijn veel goden voor allerlei 
doeleinden, zelfs voor oorlog en 
prostitutie.

Een oprecht gelovige heeft zekerheid 
na het sterven naar het Paradijs te 
gaan. 

Men denkt naar de hemel te gaan, 
maar niets is zeker. Eerst naar een 
soort vagevuur, dan  naar één of 
meerdere hellen en dan of hel, of 
reïncarnatie 0f verlichting of hemel.

God heeft voorouderverering, 
het dienen van andere goden en 
occultisme verboden.

Voorouderverering neemt belangrijke 
plaats in. Dit is een vorm van 
occultisme want men komt in 
aanraking met boze geesten/demonen.
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God openbaarde Zichzelf aan Adam 
en Eva,  aan Mozes en door middel 
van Zijn Zoon aan de mensheid.  

De goden van het taoïsme  hebben 
zich nooit aan mensen geopenbaard. 
Dat roept toch twijfels op t.a.v. hun 
bestaan? Ze kennen wel manifestaties 
van boze geesten.

Jezus zei: “Hebt uw  vijanden lief en  
bidt voor hen”. 

Een dergelijke oproep is in de Chinese 
volksreligie niet bekend.

Alle mensen zijn zondaars. Daarom 
moet ieder mens zich bekeren tot God 
en wedergeboren worden.

Het begrip zonde is bekend. Men 
hoopt door reïncarnatie een beter 
mens te worden. Er zijn echter geen 
voorbeelden dat dit ooit heeft plaats 
gevonden.

Een gelovige die zijn zonden belijdt 
en in Jezus gelooft wordt niet meer 
gestraft door God. Na het sterven gaat 
de gelovige naar het Paradijs.

Een gelovige wordt na het sterven 
gestraft in één van de 10 of meer 
hellen. Als je weinig  kwaad hebt 
gedaan wordt je misschien  opnieuw 
geboren.

1 Johannes 2:23. “Een ieder die de 
Zoon loochent, heeft ook de Vader 
niet. Wie de Zoon belijdt, heeft ook de 
Vader.”

Een taoïst kent Jezus, de Zoon niet. Hij 
kent dus ook niet God, de Vader. 

Er is door God geen ander gegeven 
dan Zijn Zoon, door wie men eeuwig 
leven kan ontvangen. 

Een taoïst gelooft niet in de Zoon van 
God.

De God, die hemel en aarde geschapen 
heeft, wil niet dat er één mens 
verloren gaat. Hij zegt: “Bekeert u van 
uw zonden” Het bloed van Zijn Zoon 
reinigt van alle zonden. Gelooft deze 
blijde boodschap.

Een taoïst kent zo’n aanbod niet. 
Maar indien iemand Jezus accepteert 
als zijn/haar verlosser, wordt ook een 
taoïst behouden.

Wat is zonde?
Zonde betekent in een breuk met 
God leven. Geen relatie met God 
hebben. God niet eren, niet geloven, 
niet dienen, niet gehoorzamen, niet 
geloven in Zijn Zoon en daardoor 
het doel missen. Zonde is niet 
geïnspireerd, geschapen door God. 

Zonde is wanneer iemand niet leeft in 
harmonie met de natuur en de relatie 
tussen Yin en Yang verstoord. 
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Wie kan bevrijden van de zonde?
De mens kan zichzelf niet bevrijden 
sinds hij zich heeft overgegeven aan 
satan. Alleen God kan bevrijden van 
zonde en satan. Jezus, Gods Zoon, 
zonder zonde, vergeeft, redt en 
bevrijdt van zonde en geeft eeuwig 
leven.

De mens wordt aan zichzelf 
overgelaten en moet zijn best doen de 
disharmonie te herstellen. Er is geen 
begrip van satan en zonde ten opzichte 
van een levende God, Die hemel en 
aarde gemaakt heeft.

Er is één God, de God van de 
Bijbel, Die Zich in drie Personen 
geopenbaard heeft, t.w. Vader, Zoon en 
Heilige Geest. 

Tao is een soort oppergod, die al 
bestaan zou hebben vóór de schepping 
van hemel en aarde Het taoïsme 
heeft vele goden. Veel ideeën zijn 
overgenomen van het boeddhisme.

De Bijbel doet ons een persoonlijk 
God kennen.

Tao is een onpersoonlijk god. 

Wie is de schepper van goed en 
kwaad? God is de Schepper van al het 
goede. De satan, de grote vijand van 
God, bracht het kwade in de wereld 
en veel engelen zijn hem gevolgd, die 
demonen genoemd worden. 

Tao is de schepper van goed en 
kwaad en is in harmonie met het 
kwaad. De karakters van Tao worden 
onderscheiden in Yin en Yang. Yin is 
vrouwelijk - Yang is manlijk Yin is het 
principe van duisternis, passiviteit, 
achteruitgang. Yang is het principe van 
licht, activiteit en vooruitgang. Yin en 
Yang zijn complementaire karakters. 

God heeft Zijn eigen Zoon naar 
deze wereld gezonden. Hem door 
de (zondige) mens laten kruisigen, 
maar Hem doen opstaan uit de dood, 
waardoor Hij het kwaad (satan) 
overwonnen heeft. 

Het taoïsme is geen middel of persoon 
die van het kwaad kan bevrijden.  In 
theorie zijn goed en kwaad met elkaar 
in harmonie. 
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6. god en new age
New Age is een westerse spirituele beweging die ontstond in de 20e eeuw. 
De aanhangers van New Age kijken sinds de jaren 70 uit naar de komst van 
een ‘nieuw tijdperk’ van liefde en licht waar ze zich op voorbereiden door 
te werken aan eigen spirituele groei.

New Age is een verzamelterm voor een breed palet aan esoterische filoso-
fie, nieuwe religies, alternatieve therapieën en alternatieve leefwijzen die 
vanaf de tweede helft van de jaren zestig van de twintigste eeuw aan popu-
lariteit hebben gewonnen.

Overkoepelend gezien gaan New Age aanhangers uit van een holistisch 
mens- en wereldbeeld, met daarbij het geloof in persoonlijke ontwikkeling, 
en het geloof dat de mensheid een nieuw tijdperk ingaat. Men ervaart de 
eenheid van mens, natuur en kosmos. Men hecht waarde aan een intuïtie-
ve en gevoelsmatige benadering van problemen en zaken. 

New Age wordt gezien als een reactie op traditionele monotheïstische reli-
gies, maar ook op materialisme, rationalisme en individualisme.

Kenmerken
New Age gaat uit van een holistisch mens- en wereldbeeld: alles hangt met 
alles samen.
New Age is monistisch: achter de wereld der verschijnselen ligt één uni-
versele werkelijkheid, waar de mens deel van uitmaakt en zich bewust van 
kan worden.
New Age gaat uit van het bestaan van een persoonlijke ziel en een wereld-
ziel. Deze worden ervaren als gescheiden, maar zijn dit niet. Dit in tegen-
stelling tot bijvoorbeeld perspectieven uit monotheïstische religies, waarin 
de weg die een mens gaat, vooral door God of het goddelijke wordt bepaald.
Goed en kwaad zijn geen objectieve grootheden. De persoonlijke erva-
ring is medebepalend voor de bepaling van goed en kwaad. ‘Goede’ en 
‘kwade’ krachten in de mens dienen met elkaar verbonden te worden om 
tot een groter geheel te komen.
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Door persoonlijke ontwikkeling verkrijgt men inzicht in de achterliggende 
eenheid van alles. Dit inzicht werkt bevrijdend.
Persoonlijke ontwikkeling leidt tot ‘heelwording’ (healing), waarbij 
men verbonden is met de verschillende kanten van zichzelf en met hogere 
krachten, waardoor een hogere eenheid ontstaat.
Deze eenheid geldt ook voor de eenheid met de natuur, die niet buiten de 
mens staat, maar waar de mens deel van uitmaakt. Hiermee dient de mens 
zich opnieuw te verbinden.
New Age is syncretisch: het integreert elementen uit verschillende reli-
gieuze levensbeschouwingen en perspectieven, naast occulte elemen-
ten, astrologie en paranormale verschijnselen.

Oorsprong
New Age heeft zijn wortels in de westerse esoterie, maar ook in het chris-
tendom. Neoplatonisme, de hermetische filosofie, magie, astrologie, 
alchemie, kabbalah en occultisme kunnen gezien worden als bronnen 
van de New Age. In de Vroegmoderne Tijd (16e-17e eeuw) was er geen 
strikt onderscheid tussen natuurwetenschap en occulte wetenschap. Isaac 
Newton bijvoorbeeld was behalve wiskundige en natuurwetenschapper 
ook astroloog. Pas met de wetenschappelijke revolutie van de 18e en de 19e 
eeuw werden deze twee losgekoppeld.

Essentieel is het onderscheid tussen lichaam en geest. Dit is een voorchris-
telijk idee, dat we terugzien in het neoplatonisme, maar ook in het chris-
tendom. Weliswaar propageert het New Age-denken holisme en de een-
heid van lichaam en geest, maar tegelijkertijd staat het idee van de ziel of 
de geest die evolueert centraal. Hierin vormt het New Age-denken geen 
radicale breuk met oudere opvattingen uit de westerse cultuur.

Plato stelde dat de echte wereld de wereld van de Ideeën is, en dat het de 
taak van de mens is om het aardse achter zich te laten en de wereld van de 
zuivere ideeën te betreden. In de allegorie van de grot beschrijft Plato dit 
idee. Via het neoplatonisme heeft dit streven naar de zuivere ideeënwereld 
het westerse denken diepgaand beïnvloed.

Het geloof in de ontwikkeling van de mensheid richting een Universele 
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Wereldgeest is sterk geïnspireerd door Hegel, die stelde dat de Wereldgeest 
door het geheel van de historische gebeurtenissen tot zelfbewustzijn komt. 
In zekere zin kan deze suggestie ook worden herkend in het in 1955 voor 
het eerst in de Engelse taal verschenen Urantia Boek.

De term New Age
Het begrip New Age is in de 19e eeuw geïntroduceerd. Helena Petrovna 
Blavatsky, oprichter van de Theosophical Society kondigde een komende 
‘New Age’ aan. Volgens haar was hierbij een grote rol weggelegd voor de 
theosofen, want zij moesten de evolutie van het menselijke ras helpen be-
geleiden. De term New Age was daarvoor al gebruikt door de visionaire 
dichter William Blake, in een voorwoord op zijn gedicht Milton a Poem. 
Hij zag New Age als een tijdperk van artistieke en spirituele vooruitgang.

Alice Bailey publiceerde in 1944 haar boek Discipleship in the New Age, 
waarin het begrip New Age werd gebruikt in verband met de overgang 
van het astrologische tijdperk van Vissen naar Waterman. Het idee van een 
nieuw tijdperk dat voor de mensheid was aangebroken, sloeg vooral aan in 
de subcultuur van de jaren zeventig.

Het beginpunt van de astrologische tijdrekening ligt ongeveer bij het begin 
van onze jaartelling. In die tijd bevond de zon zich bij het begin van de 
lente, het lentepunt, tussen de sterrenbeelden Vissen en Ram, met andere 
woorden, de zon stond vanaf 21 maart in Ram. Door de precessie van de 
aardas verplaatst het lentepunt zich in achterwaartse richting, zodat het 
lentepunt zich sindsdien ergens in het sterrenbeeld Vissen bevindt, hoewel 
horoscopen werken met een vaststaand lentepunt in Ram. Dit heet het 
tijdperk van de Vissen. Aangezien een volledige omgang van het lentepunt 
langs de dierenriem circa 26.000 jaar in beslag neemt, duurt elk tijdperk 
ongeveer 2150 jaar (±1/12 deel). Het tijdperk van de Vissen loopt dus nu ten 
einde (het is niet precies gedefinieerd wanneer) en het tijdperk van de 
Waterman vangt aan. Dit is het nieuwe tijdperk - New Age. Men veron-
derstelt dat elk tijdperk een periode in de evolutie van de mensheid 
symboliseert. Dit wordt bezongen in de hit Aquarius uit de musical Hair, 
waarin men hoopt op wereldwijde vrede in het tijdperk van Waterman.
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Groei van de New Age-beweging
Het ontstaan en de groeiende populariteit van New Age was mede moge-
lijk door het stijgen van de welvaart, en het toegankelijk worden van het 
hoger onderwijs voor mensen uit alle lagen van de samenleving, waardoor 
velen toegang kregen tot een breed scala aan voorheen exotische opvattin-
gen.

De Amerikaanse theosoof David Spangler wordt beschouwd als een van 
de grondleggers van de moderne New Age-beweging. Nadat hij zijn in-
trek genomen had in de Schotse Findhorn Foundation, ontwikkelde hij 
het fundamentele idee van de New Age-beweging: een nieuwe golf van 
spirituele energie die aangekondigd werd door astrologische veran-
deringen. Toen hij midden jaren zeventig terugkeerde naar de Verenigde 
Staten werd hij de voornaamste architect van de beweging, met name door 
publicatie van verschillende boeken zoals Revelation: The Birth of a New 
Age (1976) die veel succes kenden. Net als Timothy Leary was hij voorstan-
der van het gebruik van hallucinogene middelen om mystieke ervaringen 
op te wekken.

New Age als verzamel term.
De term New Age is niet altijd een adequate benaming. Een breed sca-
la aan al langer bestaande ideeën en opvattingen kwam tezamen in een 
subcultuur. Het gaat hierbij om psychologische, esoterische, occulte, 
religieuze en ecologische zaken. De spirituele perspectieven en activi-
teiten werden soms vermengd met traditionele religieuze elementen 
en rituelen.

In het Angelsaksische taalgebied is anno 2011 de term spiritual-but-not-re-
ligious meer gangbaar om deze eclectische en pluralistische beweging aan 
te duiden.
In Nederland is de term nieuwe spiritualiteit, of kortweg spiritualiteit, 
gangbaar. De WRR geeft een karakterisering hiervan.

Elementen van New Age.
New Age-aanhangers horen vaak niet bij één ‘kerk’ of groep. Eerder laat 
men de verschillende bestaande ideeën en tradities op zich inwerken, en 
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stelt daar vervolgens een alternatieve, religieus getinte beschouwing 
uit samen. Bronnen zijn zowel oosterse als westerse spirituele en eso-
terische tradities, maar ook ideeën uit de natuurkunde, filosofie en 
westerse psychologie spelen een rol.

Het gaat dan om zaken als meditatie, chakra psychologie, reiki, au-
ralezing, seances door middel van channelen met diverse “entiteiten” 
zoals engelen en andere mythische wezens, light body, astrologie, Jun-
giaanse psychologie, familie opstellingen, innerlijk-kindwerk, mind-
fulness en NLP.

Voor al deze en vele andere activiteiten op dit gebied is een grote markt 
ontstaan. Zo geven tal van alternatief opgeleide therapeuten inmiddels trai-
ningen in het bedrijfsleven, en is meditatie ook daar geen onbekend feno-
meen meer. Veel van dat gedachtegoed is evenwel ontleend aan aanzienlijk 
oudere praktijken die de afgelopen eeuwen door velen in de westerse we-
reld (dus zeker niet door iedereen) als bijgeloof werden beschouwd. Tegen-
woordig zijn echter veel New Age-aanhangers wetenschappelijk geschoold, 
zoals de arts Deepak Chopra, die meent dat er geen absolute tegenstelling 
bestaat tussen een wetenschappelijk wereldbeeld en het wereldbeeld dat 
door hem en zijn aanhangers wordt uitgedragen.

Evolutie van het menselijk bewustzijn.
De New Age-beweging gaat uit van de overgang van het astrologische 
tijdperk van Vissen naar het tijdperk van Waterman, waarin het men-
selijk bewustzijn zich verder zal ontwikkelen. Dit tijdperk zal worden 
ingeluid door een nieuwe Wereldleraar. De persoonlijke naam van 
de nieuwe Wereldleraar is Maitreya (‘de Gelukzalige’), wiens komst al 
werd voorspeld door Gautama Boeddha. Voorgaande tijdperken wer-
den in- of uitgeluid door eerdere leraren: Hermes, Hercules, Rama, 
Mithras, Vyasa, Krishna, Boeddha en Jezus Christus.

Deze visie is gebaseerd op de esoterie als leer over de evolutie van het men-
selijk bewustzijn en gaat ervan uit dat de mens een geestelijk (spiritueel) 
wezen is, dat in opeenvolgende tijdperken nieuwe eigenschappen ontwik-
kelt, onder invloed van steeds veranderende kosmische energieën. Het be-
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grip ‘geestelijk’ (spiritueel) wordt hierin gedefinieerd als “elke activiteit die 
de mens verder brengt dan zijn huidige toestand aangeeft: fysiek, emotio-
neel, mentaal, intuïtief of maatschappelijk”.

Een populaire uitdrager van deze ideeën is Ken Wilber, die in zijn boeken 
westerse psychologie en oosterse spiritualiteit heeft gecombineerd tot een 
model waarin de ziel zich via de lichamelijke en psychologische ontwik-
keling bewust wordt van zijn goddelijke eenheid met het Al. Hij liet zich 
mede inspireren door Sri Aurobindo, en door Andrew Cohen.

Spirituele psychologie
Uit de combinatie van westerse psychologie, met name psycho-analyse en 
haar diverse varianten, en oosterse spiritualiteit, zijn verschillende spiritu-
ele psychologieën ontstaan. Een andere term voor spirituele psychologie is 
transpersoonlijke psychologie.

De Diamond Approach van A.H. Almaas maakt gebruik van object-relatie 
theorie, het Enneagram, Boeddhisme en Soefisme.

De kwantumbewustzijn-benadering van Stephen Wolinsky is geïnspireerd 
door het werk van Almaas, en door de Advaita Vedanta-benadering van 
Nisargadatta Maharaj. 
Een Nederlandse variant is de zijns-oriëntatie van Hans Knibbe.

Centraal in deze spirituele psychologieën staat het idee van verlies van essentie, 
onze oorspronkelijke ware aard. Het vertoont overeenkomsten met het idee 
van het ware of natuurlijke zelf, het besef levend en aanwezig te zijn. Door 
aanpassing aan verwachtingen van anderen, essentieel voor het overleven als 
sociaal menselijk wezen, ontstaat een vals of aangepast zelf, een ingeperkt ge-
dragsrepertoire met een bijpassend ingeperkt zelfbeeld. Door bewustwording 
van de automatische reacties die we gebruiken kan dit aangepaste zelf door-
zien worden, en de oorspronkelijke essentie herkend worden.

In spirituele psychologieën die geïnspireerd zijn door het boeddhisme, 
wordt een soortgelijk mensbeeld gehanteerd, maar ligt de nadruk meer 
op mindfulness (aandachtig gewaarzijn) om zich bewust te worden van de 
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automatische reacties en het aangepaste zelf(beeld). 

Wetenschap en filosofie

Natuurwetenschappen
Aanhangers van de New Age-beweging laten zich mede inspireren door 
de modernere natuurwetenschappen zoals kwantum mechanica en neuro-
logie. Ze menen overeenkomsten te zien tussen de moderne fysica en de 
oosterse spiritualiteit.

Als voorbeeld hiervan interpreteert New Age-auteur Stephen Wolinsky 
vrijelijk het onzekerheidsprincipe van Heisenberg, dat volgens Wolinsky 
inhoudt dat subatomaire gebeurtenissen door de waarnemer beïnvloed 
worden, terwijl het hier in werkelijkheid gaat over waarneming door mid-
del van wetenschappelijke meetinstrumenten.

Voorbeelden van deze vermeende overeenkomsten zijn het idee van de 
onderlinge verbondenheid van alles wat er bestaat en het idee van een 
radicaal ‘niet-weten’. De huidige natuurwetenschappen bevestigen volgens 
sommige aanhangers van de New Age-beweging het holistische wereld-
beeld.

Weerstand
De vergelijking tussen natuurwetenschappen en oosterse spiritualiteit 
roept weerstand op bij veel natuurwetenschappers. New Age-aanhangers 
maken zich volgens critici schuldig aan cherrypicking: onwelgevallige we-
tenschappelijke resultaten en theorieën worden genegeerd en wetenschap-
pelijke theorieën worden in een context geplaatst waarin ze niet thuisho-
ren. Ook wordt het principe van falsifieerbaarheid volgens deze critici met 
voeten getreden. Beweringen met verwijzing naar kwantum mechanica 
zijn niet te bewijzen, en lenen zich zodoende niet voor falsificatie. De criti-
ci beschouwen New Age-visies die zich beroepen op de moderne fysica 
daarom als pseudo-wetenschappelijk.

Postmodernisme
New Age lijkt deels overeenkomsten te vertonen met het postmodernis-
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me. Kritische opvattingen over de criteria van wetenschappelijkheid lijken 
meer ruimte te geven aan alternatieve opvattingen over de werkelijkheid, 
zoals die in New Age bestaan, ook wanneer dit door de betreffende critici 
binnen de wetenschappelijke wereld niet altijd is beoogd. Wetenschapsfi-
losofen als Thomas Kuhn, Paul Feyerabend en Jürgen Habermas hebben 
er op gewezen dat wetenschap niet leidt tot ‘waarheid’, maar tot onder-
bouwde uitspraken die op zijn best falsifieerbaar zijn, maar op zijn slechtst 
willekeurig en ideologisch geladen. Moderne opvattingen van wetenschap 
pleiten voor het betrekken van de context in de wetenschap. De sciëntisti-
sche opvatting, dat de natuurwetenschap superieur zou zijn aan zowel reli-
gieuze en spirituele benaderingen, als aan andere takken van wetenschap, 
wordt door deze critici afgewezen.

Toch betekent dit niet automatisch dat New Age-opvattingen bevestigd 
worden door deze postmoderne kritieken. Eerder is het zo dat het postmo-
dernisme kanttekeningen zet bij àlle ‘grote verhalen’, dus ook bij het idee 
dat de mensheid een nieuwe fase van haar ontwikkeling ingaat, of dat het 
menselijk bewustzijn evolueert richting ‘eenheidsbewustzijn’. Deze ideeën 
kunnen ook gezien worden als menselijke constructies, die betekenis geven 
aan het bestaan.

Verschillen tussen de Bijbel en New Age.

Christelijk geloof New Age

Er is één God, de Schepper van hemel 
en aarde.

Er is niet één God. De wereld is 
ontstaan door evolutie.

Geïnspireerd door God Geïnspireerd door een schepsel

Verlossing door geloof in Jezus. 
Verlossing is een gave van God.

Bevrijding door goede werken, 
meditaties, zelfontplooiing.

De mens is zondaar tegenover God. De mens bepaalt zelf wat goed en 
kwaad is.

Men moet in dit leven worden gered om  
vrede met God te hebben.

Er wordt niet geloofd in de God van 
de Bijbel. 
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Gelovigen zien uit naar een ontmoeting 
met Jezus, hun Verlosser en naar een 
nieuwe hemel en nieuwe aarde waarop 
alles volmaakt zal zijn. 

New Agers zien uit naar een nieuw 
tijdperk van liefde en licht.

Gelovigen gaan uit van het werelden 
toekomstbeeld zoals God ons dat in Zijn 
Woord heeft geopenbaard. 

New Agers gaan uit van een 
holistisch mensen wereldbeeld.

De mens is onderdeel van de door God 
geschapen wereld. Door de zonde zijn 
veel relaties verstoord. De wedergeboren 
mens ervaart eenheid met zijn God, 
geen eenheid met de door de zonde 
aangetaste schepping. 

Men ervaart de eenheid van natuur, 
mens en kosmos.

Gelovigen houden zich ver van een 
dergelijke subcultuur. Deze subcultuur 
is een mix van wereldse wijsheden en 
occultisme.

Een breed scala aan al langer 
bestaande ideeën en opvattingen 
komen tezamen in een subcultuur. 
Het gaat hierbij om psychologische, 
esoterische, occulte, religieuze en 
ecologische zaken. Bronnen zijn 
zowel oosterse als westerse spirituele 
en esoterische tradities, maar ook 
ideeën uit de natuurkunde, filosofie 
en westerse psychologie spelen een 
rol.

Gelovigen houden zich aan het Bijbelse 
toekomstbeeld. In het boek Mattheüs en 
Openbaring geeft Jezus daar duidelijk 
inzicht in. 

De New Age-beweging gaat uit van 
de overgang van  het astrologische 
tijdperk van Vissen naar het 
tijdperk van Waterman, waarin het 
menselijk  bewustzijn zich verder zal 
ontwikkelen.

Jezus is de Leraar Die de wereld heeft 
onderwezen en Zijn leven heeft geofferd 
voor de verzoening van de zonde. De 
Bijbel zegt ons alles over de toekomstige 
heerschappij van deze Leraar, Gods 
Zoon. 

De persoonlijke naam van de 
nieuwe Wereldleraar is Maitreya (‘de 
Gelukzalige’), wiens komst al werd 
voorspeld door Gautama Boeddha. 
Voorgaande tijdperken werden in- 
of uitgeluid door eerdere leraren: 
Hermes, Hercules, Rama,  Mithras, 
Vyasa, Krishna, Boeddha en Jezus 
Christus.
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Gelovigen houden zich aan 
Gods Woord. Zij hebben geen 
natuurwetenschappen en oosterse 
spiritualiteit nodig voor een fundament 
onder hun geloof. Dergelijke zaken 
zouden hun in verwarring kunnen 
brengen.

New Agers zien overeenkomsten 
tussen moderne 
natuurwetenschappen en 
oosterse spiritualiteit. Veel 
natuurwetenschappers vinden dat 
New Agers doen aan cherrypicking. 
Onwelgevallige wetenschappelijke 
resultaten en theorieën worden 
genegeerd en en anderen worden in 
een context geplaatst waarin ze niet 
thuis horen. 

De weg van een mens wordt door God 
bepaald. De bestemming van de ziel 
wordt door God bepaald. Dat hangt af 
van het geloof in Jezus. 

Men gaat uit dat een mens een 
persoonlijke ziel heeft en een 
wereldziel. God speelt hierin geen 
enkele rol.

Goed en kwaad worden bepaald door 
hetgeen God in Zijn Woord hierover 
gezegd heeft. Een mens kan zelf niet 
bepalen wat goed en kwaad is.

Goed en kwaad zijn geen objectieve 
grootheden. Persoonlijke ervaring is 
mede bepalend.

Persoonlijke ontwikkeling leidt nooit 
tot echte heelwording/genezing. 
Gods Woord leert dat, maar ook de 
persoonlijke ervaring. 

Persoonlijke ontwikkeling leidt tot 
heelwording (healing).

God heeft Zich in Zijn Woord en in 
de Zoon Jezus als de levende God, Die 
hemel en aarde geschapen heeft en in de 
toekomst een nieuwe hemel en nieuwe 
aarde waarop alles volmaakt zal zijn. 

New Age is syncretisch: het 
integreert elementen uit 
verschillende religieuze 
levensbeschouwingen en 
perspectieven, naast occulte 
elementen, astrologie en 
paranormale verschijnselen.

Het geloof in God heeft zijn wortels in 
het Woord van God. Niet in iets van de 
mens. Door het geloof in deze God kan 
ieder mens zalig/behouden worden.

New Age heeft zijn wortels in 
het christendom maar ook in 
neoplatonisme, de hermetische  
filosofie, magie, astrologie, alchemie, 
kabbalah en oc-cultisme. 

De tijdperken van de wereld hebben 
geen enkele positieve evolutie laten zien. 
Wetenschappers denken dat het einde 
van de wereld dicht nabij is. De Bijbel 
laat ons dat ook zien. 

Men veronderstelt dat elk tijdperk 
een periode in de evolutie van de 
mensheid symboliseert. 
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7. god en het 
rooms-KatholICIsme
De rooms-katholieke kerk is met meer dan 1,2 miljard volgelingen het 
grootste kerkgenootschap ter wereld en noemt zichzelf vaak kortweg de 
kerk. Het hoofd van de rooms-katholieke kerk is de paus.

De rooms-katholieke kerk beroept zich op het Oude- (inclusief de Deute-
ro-canonieke boeken) en het Nieuwe Testament van de Bijbel, op de ka-
tholieke traditie en op het leergezag van Rome. De kerk heeft het verloop 
van de geschiedenis van de mensheid, met name in de westerse wereld, in 
belangrijke mate mede bepaald. Vanaf de invoering van het leenstelsel in 
de vroege middeleeuwen, tot aan de Napoleontische tijd, belichaamde ze 
in West-Europa behalve religieuze ook vaak politieke macht. Tegenwoor-
dig is de paus, de bisschop van Rome, ook de soeverein van Vaticaanstad 
en is zijn wereldlijke macht beperkt. Zijn spiritueel leiderschap en moreel 
gezag reiken wereldwijd.

De huidige paus is sinds 13 maart 2013 paus Franciscus.
Het begrip ‘rooms-katholiek’ is ontstaan aan het begin van de 16e eeuw, ten 
tijde van de Reformatie, om onderscheid te maken tussen hen die de paus 
trouw bleven en de protestanten. Het woord rooms duidde oorspronkelijk 
op de stad Rome. Met rooms-katholieke kerk wordt de organisatie aange-
duid: de katholieke kerken die verenigd zijn rond de bisschop van Rome. 
Het begrip ‘katholiek’ gaat echter terug op het zelf verstaan en de belijde-
nis van de vroege Kerk en drukt de universaliteit en ondeelbaarheid van 
de rooms-katholieke kerk uit. Voor rooms-katholieken is het onderscheid 
tussen rooms-katholiek en katholiek vrijwel nihil, omdat de universaliteit 
en de ambtelijke structuur met elkaar verbonden zijn.

Rooms-Katholieke Kerk
De roomskatholieke kerk is de oudste christelijke kerk. Het is een enorme 
kerk met meer dan een miljard leden waarvan er 5 miljoen in Nederland 
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wonen. Het is de oudste kerk omdat zij zich ziet als de opvolger van de 
allereerste christelijke kerk die gesticht was door de volgelingen van Jezus 
van Nazareth in de eerste twee eeuwen.
Aan het hoofd van deze kerk staat de paus. Hij wordt gezien als de directe 
opvolger van Petrus, één van de discipelen van Jezus. Onder de paus staan 
de kardinalen en aartsbisschoppen die de leiding hebben over de kerkpro-
vincies. Deze provincies zijn weer onderverdeeld in bisdommen onder 
leiding van een bisschop. Op hun beurt bestaan de bisdommen weer uit 
dekenaten onder leiding van een ‘deken’, deze zijn weer onderverdeeld in 
parochies onder leiding van een priester, ook wel pastoor genoemd.
 
In het jaar 1054 vond binnen de roomskatholieke kerk de grote kerkscheu-
ring (=schisma) tussen het Oosterse- en het Westerse deel plaats. Dit kwam 
door een conflict tussen de paus en de patriarch (=kerkvader) van Constan-
tinopel het huidige Istanbul.
Zo bleef in het westen de rooms-katholieke kerk en ontstond in het oosten 
de Oosters-Orthodoxe Kerk.
Later in 1534 vond er nog een scheuring plaats toen de Engelse koning 
Hendrik VIII zichzelf uitriep tot hoofd van de kerk na een conflict met de 
paus. Hierdoor ontstond de Anglicaanse Kerk waar het staatshoofd tevens 
(ook nu nog) het hoofd van de kerk is.
 
Er zijn zeer veel overeenkomsten tussen wat de rooms-katholieke kerk ge-
looft en belijdt en wat de protestantse kerken geloven. Er zijn echter ook 
zeer veel typerende verschillen.
 
Maria neemt bij de rooms-katholieken een speciale plaats in. Zij is de moe-
der van Jezus, de Zoon van God en als zodanig zonder zonden. Zij bemid-
delt tussen God en de mensen. Ook de vele heiligen die vereerd worden, 
hebben deze taak.
In de eucharistie vertegenwoordigen het brood en de wijn daadwerkelijk 
het lichaam en het bloed van Jezus. Protestanten die geen eucharistie ken-
nen maar ‘het Avondmaal’ zien dit meer symbolisch.
Vrouwen kunnen geen priester worden en mannen die voor het priester 
ambt kiezen moeten het celibaat voor lief nemen.
De rooms-katholieke kerk kent zeven sacramenten waar je als lid aan deel 
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mag nemen: doopsel, vormsel, eucharistie, huwelijk, priesterwijding de 
biecht en de ziekenzalving.
 
Lid worden van de rooms-katholieke kerk is eenvoudig. Als je gedoopt bent 
ben je lid. Je kunt ook als volwassene gedoopt worden. Je kunt dan later 
het vormsel ontvangen waardoor je het zegel van de zalving met de Heilige 
Geest ontvangt. Kinderen doen de eerste communie rond 8 jarige leeftijd, 
waarna ze mee mogen doen aan de eucharistie. Kinderen ontvangen het 
vormsel rond 12 jarige leeftijd.
 
Er zijn in Nederland behoudende parochies, maar er is ook een vooruit-
strevende stroming ontstaan in de jaren zestig. De Nederlandse kerkpro-
vincie vond dat Rome de touwtjes te strak in handen hield en er kwam 
verzet tegen de zienswijze van Rome wat betreft leefregels (o.a. het gebruik 
van anti-conceptie), als mede de kijk van Rome op de problematiek van 
vrede en oorlog, armoede en rijkdom en de omgang met het milieu.  
Tegenwoordig neemt de charismatische vernieuwing, net als in de protes-
tantse kerken, steeds meer een grotere plaats in. Hierin wordt meer aan-
dacht gegeven aan het persoonlijk geloof en het werk en de vernieuwing 
door de Heilige Geest.

Verschillen tussen de Bijbel en het Rooms-
Katholicisme.

60 dwalingen van de rooms-katholieke kerk

Bron: http://www.glbbc.org/insidepg/62errors.html
Alle Schriftaanhalingen zijn gebaseerd op de SV 1977 of HSV. Vertaling, 
voetnoot en plaatjes door M.V. Referenties naar de Engelse RKK-Catechis-
mus 1997: http://www.scborromeo.org/ccc/ccc_toc2.htm
Met toestemming overgenomen van Marc Verhoeven. 
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REDDING

DE RKK LEERT DE BIJBEL LEERT

Rechtvaardiging is een transformatie 
van de ziel waarin de erfzonde is 
weggedaan en heiligmakende genade 
is ingegeven [1987-1995].

Rechtvaardiging is een daad van God 
waarbij Hij een zondaar rechtvaardig 
verklaart, door vergiffenis van zijn 
zonden en het toeschrijven van Gods 
eigen gerechtigheid (Romeinen 3:21 
- 4:8).

Initiële rechtvaardiging is door middel 
van de doop [1262-1274]. 

Rechtvaardiging is door geloof alleen 
(Romeinen 3:28).

Volwassenen moeten zich 
voorbereiden op rechtvaardiging door 
middel van geloof en goede werken 
[1247-1249]. 

God rechtvaardigt zondaars die 
geloven (Romeinen 4:5). Goede 
werken zijn het gevolg van redding, 
niet de oorzaak (Efeziërs 2:8-10).

De gerechtvaardigden zijn in zichzelf 
heerlijk en heilig in Gods oog [1992, 
1999-2000, 2024].

De gerechtvaardigden zijn in Christus 
heilig en onberispelijk voor God 
(Efeziërs 1:1-14).

Rechtvaardiging wordt bevorderd door 
sacramenten en goede werken [1212, 
1392, 2010].

Rechtvaardiging is de toeschrijving 
van de volmaakte gerechtigheid 
van God (2 Korinthiërs 5:21). In 
Christus werd de gelovige volmaakt 
(Kolossenzen 2:10).

Rechtvaardiging kan men verliezen 
door doodzonde [1033, 1855, 1874].

Rechtvaardiging kan men niet 
verliezen. Hen die God rechtvaardigt 
zullen behouden worden van Gods 
toorn (Romeinen 5:8-9).

Katholieken schuldig aan doodzonde 
worden opnieuw gerechtvaardigd door 
het sacrament van penitentie [980, 
1446]. 

Er is geen tweede rechtvaardiging. 
Hen die God rechtvaardigt zal Hij ook 
verheerlijken (Romeinen 8:30).

Verlossing van de eeuwige 
consequenties van zonde is een 
levenslang proces [161-162, 1254-1255].

Verlossing van de eeuwige 
consequenties van zonde is een 
ogenblikkelijke en zekere daad 
van God die samenvalt met 
rechtvaardiging (Romeinen 5:9).
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Redding wordt bereikt door 
samenwerking met genade door 
geloof, goede werken en deelname aan 
de sacramenten [183, 1129, 1815, 2002].

Redding wordt bereikt door genade 
door geloof, los van werken (Efeziërs 
2:8-9). Goede werken zijn het gevolg 
van redding, niet de oorzaak. (Efeziërs 
2:10).

Geloof betekent geloof in God en de 
vastberaden acceptatie van alles wat de 
Kerk voordraagt voor geloof [181-182, 
1814].

Reddend geloof is het toevertrouwen 
van uzelf aan Christus als Heer en 
Redder (Romeinen 10:8-17).

Heiligende genade is een kwaliteit 
van de ziel, een bovennatuurlijke 
dispositie die de ziel vervolmaakt 
[1999-2000].

Genade is de onverdiende schenking 
van God (Efeziërs 1:7-8).

De sacramenten zijn noodzakelijke 
kanalen voor de continue infusie van 
genade. Ze schenken genade krachtens 
de rite die uitgevoerd wordt [1127-
1129].

Het kind van God is het constante 
object van Gods genade (Romeinen 
5:1-2).

Genade wordt verdiend door goede 
werken [2010, 2027].

Genade is een vrije gave (Romeinen 
11:6).

Vergeeflijke zonden geven geen 
aanleiding tot eeuwige bestraffing 
[1855, 1863].

Elke zonde geeft aanleiding tot de 
eeuwige dood (Romeinen 6:23).

Ernstige zonden moeten beleden 
worden aan een priester [1456-1457]. 

Zonde moet direct aan God beleden 
worden opdat ze door Hem zou 
vergeven worden (1 Johannes 1:9-10).

De priester vergeeft zonde als een 
rechter [1442, 1461]. 

Niemand kan zonden vergeven dan 
God alleen (Markus 2:7).

Wanneer de schuld van zonde is 
vergeven, blijft nog de tijdelijke 
bestraffing1 [1472-1473]. 

Wanneer God zonde vergeeft, vergeeft 
Hij volkomen (Kolossenzen 2:13; Jesaja 
43:25).

Handelingen van penitentie brengen 
genoegdoening voor de tijdelijke 
bestraffing1 van zonde [1434, 1459-
1460].

Jezus brengt volkomen genoegdoening 
voor alle zonden (1 Johannes 2:1-2).

Aflaten uitgedeeld door de Kerk voor 
handelingen van vroomheid bevrijden 
zondaars van tijdelijke bestraffing1 
[1471-1473]. 

Jezus bevrijdt gelovigen van hun 
zonden door Zijn bloed (Openbaring 
1:5).

Het vagevuur is noodzakelijk om 
zonde te verzoenen en voor het 
reinigen van de ziel [1030-1031].

Het vagevuur bestaat niet. Jezus bracht 
volledige reiniging van zonden op het 
kruis (Hebreeën 1:3).
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Arme zielen die lijden in het vagevuur 
kunnen geholpen worden door de 
levenden op aarde door het offeren 
van gebeden, goede werken en de 
offerande van de Mis [1032, 1371, 1479]. 

Zij die rusten in Christus hebben geen 
hulp nodig. Het lichaam verlaten 
betekent thuiskomen bij de Heere (2 
Korinthiërs 5:1-2, 8).

Niemand kan weten of hij het eeuwige 
leven zal bereiken [1036, 2005].

De gelovige kan nu weten dat hij 
eeuwig leven heeft, door het Woord 
van God ( 1 Johannes 5:13).

Eeuwig leven is een verdiende 
beloning [1821, 2010]. 

Eeuwig leven is de vrije gave van God 
(Romeinen 6:23).

De rooms-katholieke kerk is 
noodzakelijk voor redding [846].

Er is in niemand redding dan in de 
Heere Jezus Christus: “En de zaligheid 
is in geen ander, want er is onder de 
hemel geen andere Naam onder de 
mensen gegeven waardoor wij zalig 
moeten worden” (Handelingen 4:12).

DE MIS

DE RKK LEERT DE BIJBEL LEERT

Het laatste Avondmaal was een echte 
offerande waarin Christus’ bloed werd 
uitgestort voor onze zonden in de 
beker [610-611, 621, 1339].

Het laatste Avondmaal was een 
gedachtenismaal, met brood en wijn 
van het Paschamaal. Christus’ bloed 
werd uitgestort voor onze zonden aan 
het kruis (1 Petrus 2:24).

Het brood en de wijn worden 
werkelijk lichaam en bloed van 
Christus [1373-1377].

Het brood en de wijn zijn symbolen 
van het lichaam en bloed van Christus 
(1 Korinthiërs 11:23-25). 

Christus’ lichaam en bloed existeren 
geheel in elk fragment van het 
geconsacreerd brood en de wijn, in 
elke rooms-katholieke kerk over de 
hele wereld [1374, 1377].

Christus is lichamelijk aanwezig in de 
hemel (Hebreeën 10:12-13).
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Het geconsacreerde brood en wijn zijn 
hemels voedsel die iemand helpen het 
eeuwige leven te bereiken [1392, 1405, 
1419].

Het brood en de wijn zijn symbolen 
die ons Christus helpen herinneren 
(Lukas 22:19).

God verlangt ernaar dat geconsacreerd 
brood en wijn worden aanbeden als 
zijnde goddelijk [1378-1381].

God verbiedt de aanbidding van enig 
object, zelfs deze die bedoeld worden 
om Hem te vertegenwoordigen 
(Exodus 20:4-5; Jesaja 42:8).

Christus heeft bepaalde mannen 
geordineerd tot een ministerieel 
priesterschap om het offer van het 
kruis te bestendigen [1142, 1547, 1577].

Christus heeft elke gelovige 
geordineerd tot een heilig en 
koninklijk priesterschap om 
geestelijke offers te brengen, de 
prijzing van hun lippen, en levens die 
God toegenegen zijn (1 Petrus 2:5-10; 
Hebreeën 13:15, Romeinen 12:1).

Het Misoffer is het offer van het kruis 
[1085, 1365-1367]. Enkel de manier 
waarop wordt geofferd is verschillend 
[1367].

Het Kruisoffer is een historische 
gebeurtenis. Het gebeurde eenmalig, 
ongeveer 2000 jaar geleden, buiten 
Jeruzalem (Markus 15:21-41).

Het offer van het kruis wordt 
bestendigd in het Misoffer [1323, 1382].

Het Kruisoffer is voltooid (Johannes 
19:30). 

De Mis maakt Christus aanwezig in 
Zijn dood en lijden [1353, 1362, 1364, 
1367, 1409].

Christus kan niet aanwezig zijn in Zijn 
dood en lijden, omdat Hij is opgestaan 
“levend tot in alle eeuwigheid” 
(Openbaring 1:17-18; Romeinen 6:9-10).

In elke Mis presenteert de priester het 
offer van Christus aan de Vader [1354, 
1357].

Christus presenteerde het offer van 
Hemzelf aan de Vader “Hij is bij de 
voleinding van de eeuwen eenmaal 
geopenbaard om de zonde teniet te 
doen door Zijn offer” (Hebreeën 9:24-
28).

De Mis is een onbloedig offer dat 
zonden verzoent van de levenden en 
de doden [1367, 1371, 1414].

Zonder bloedvergieten is er geen 
vergiffenis van zonden (Leviticus 17:11; 
Hebreeën 9:22).

Elk Misoffer bedaart Gods toorn tegen 
zonde [1371, 1414].

Het eens-en-voor-altijd offer op het 
kruis bedaart Gods toorn volledig 
tegen de zonde (Hebreeën 10:12-18).

De gelovigen ontvangen in de volste 
mate de baten van het kruis door het 
Misoffer [1366, 1407].

Gelovigen ontvangen in de volste 
mate de baten van het kruis, in 
Christus door geloof (Efeziërs 1:3-14). 
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Het offerwerk van de verlossing wordt 
continu uitgewerkt door het Misoffer 
[1364, 1405, 1846].

Het offerwerk van de verlossing werd 
beëindigd toen Christus Zijn leven 
voor ons gaf op het kruis (Efeziërs 1:7; 
Hebreeën 1:3).

De kerk moet het offer van Christus 
bestendigen voor de redding van de 
wereld [1323, 1382, 1405, 1407].

De kerk moet de dood van de Heere 
voor de zonden van de wereld 
verkondigen (1 Korinthiërs 11:26). 

MARIA

DE RKK LEERT DE BIJBEL LEERT

Maria werd bewaard van elke vlek 
van erfzonde, vanaf het begin van 
haar bevruchting (de doctrine van de 
Onbevlekte Ontvangenis) [490-492].

Maria, een afstammeling van Adam, 
werd in zonde geboren (Psalm 51:7; 
Romeinen 5:12).

Maria, “de Allerheiligste” (“the All-
Holy”), leefde een volmaakt zondeloos 
leven [411, 493].

Maria was een zondaar; God alleen 
is heilig (Lukas 18:19; Romeinen 3:23; 
Openbaring 15:4).

Maria was een maagd vóór, tijdens en 
na de geboorte van Christus [496-511].

Maria was een maagd vóór de 
geboorte van Christus (Mattheüs 
1:25). Later kreeg ze ook nog andere 
kinderen (Mattheüs 13:55-56; Psalm 
69:9). 

Maria is de Moeder van God [963, 971, 
2677].

Maria was de aardse moeder van Jezus 
(Johannes 2:1). 

Maria is de Moeder van de Kerk [963, 
975].

Maria is een lid van de kerk 
(Handelingen 1:14; 1 Korinthiërs 12:13, 
27).

Maria is mede-verlosseres, omdat 
zij met Christus participeerde in de 
pijnlijke handeling van de verlossing 
[618, 964, 968, 970].

Christus alleen is de Verlosser, want 
Hij alleen leed en stierf voor de zonde 
(1 Petrus 1:18-19).
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Wij moeten ons toevertrouwen aan 
Maria door ons “in het uur van onze 
dood volledig aan haar zorg” over te 
geven [2677].

Wij moeten ons toevertrouwen aan 
de Heere Jezus, en ons in het uur 
van onze dood volledig aan Zijn 
zorg overgeven (Romeinen 10:13; 
Handelingen 4:12). 

God heeft Maria verhoogd in hemelse 
heerlijkheid als Koningin van Hemel 
en Aarde [966]. Zij moet geprezen 
worden met bijzondere devotie [971, 
2675].

De naam van de Heere moet geprezen 
worden, want Hij alleen is verheven 
boven hemel en aarde (Psalm 148:13). 
God beval ons: “Gij zult geen andere 
goden voor Mijn aangezicht hebben” 
(Exodus 20:3). 

GEZAG

DE RKK LEERT DE BIJBEL LEERT

Petrus was het hoofd van de apostelen 
[552, 765, 880].

Christus was het Hoofd van de 
apostelen (Johannes 13:13).

De bisschoppen zijn de opvolgers van 
de apostelen [861-862, 938].

De apostelen hadden geen opvolgers, 
want apostelen zijn ooggetuigen van 
Christus’ opstanding (Handelingen 
1:21, 22).

De Paus, als de Bisschop van Rome, is 
de opvolger van Petrus [882, 936].

Petrus had geen opvolger.

De bisschoppen, met de Paus als hun 
hoofd, besturen de universele Kerk 
[883, 894-896].

Christus, het Hoofd van het 
lichaam, bestuurt de universele kerk 
(Kolossenzen 1:18).

God heeft openbaring toevertrouwd 
aan rooms-katholieke bisschoppen [81, 
86].

God heeft openbaring eenmaal 
toevertrouwd aan de heiligen (Judas 
3).

Het Magisterium2 is de 
gezaghebbende leraar van de kerk 
[85-87].

De Heilige Geest is de gezaghebbende 
Leraar van de kerk (Joh.14:26; 16:13; 1 
Joh. 2:27).

Het Magisterium is de onfeilbare 
vertolker van de Schrift [890-891, 
2034-2035].

De Heilige Geest is de enige onfeilbare 
vertolker van de Schrift (2 Timotheüs 
3:14-16; Handelingen 17:11).
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De Paus is onfeilbaar in zijn 
authoratieve leer 891].

God alleen is onfeilbaar (Numeri 
23:19).

Het Magisterium alleen heeft de 
bekwaamheid en het recht om de 
Schrift te interpreteren [85, 100, 939].

Elke christen, geholpen door de 
Heilige Geest, heeft de bekwaamheid 
en het recht de Schrift te interpreteren 
(Handelingen 17:11; 1 Korinthiërs 2:12-
16).

De Schrift moet geïnterpreteerd 
worden in de betekenis waarin 
ze werd gedefinieerd door het 
Magisterium [113, 199]. 

De Schrift moet geïnterpreteerd 
worden in de originele betekenis zoals 
bedoeld door de Heilige Geest (2 Peter 
3:14-16). 

Het Magisterium heeft het recht 
de waarheid te bepalen die slechts 
vaag of impliciet gevonden wordt in 
openbaringen [66, 88, 2035, 2051].

Niemand heeft het recht verder te 
gaan dan wat geschreven is in de 
Schrift (1 Korinthiërs 4:6; Spreuken 
30:6).

Schrift en Traditie samen zijn het 
Woord van God [81, 85, 97, 182].

De Schrift is het Woord van God 
(Johannes 10:35; 2 Timotheüs 3:16,17; 2 
Petrus 1:20,21). Overlevering (traditie) 
is van mensen (Markus 7:1-13).

Schrift en Traditie samen zijn de 
hoogste geloofsregel van de kerk [80, 
82].

De Schrift is voor de kerk regel van 
het geloof (Markus 7:7-13; 2 Timotheüs 
3:16,17). 

Belangrijkste DWALINGEN in de ROOMS-
KATHOLIEKE KERK.

De dwalingen worden genoemd zonder nadere toelichting.
In de bovenstaande opstelling van Marc Verhoeven vindt u de argumen-
tatie.
1. Sinds het concilie van Trente is nog geen enkele dwaling herroepen.
2. De zaligheid van een mens is gebaseerd op genade en goede werken.
3. Buiten de roomse kerk kan niemand zalig worden.
4. Jezus Christus is geen volkomen Zaligmaker. Er moet altijd iets bijko-

men. Dus hebben zij een andere Jezus als Zaligmaker dan wij in de 
Bijbel aantreffen.

5. Jezus Christus wordt nog (aanvullend) geofferd in de Heilige Mis (Eu-
charistie).

6. Maria is medeverlosseres.
7. Maria is ten hemel gevaren.
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8. De Bijbel alleen is niet voldoende. De traditie komt er bij en heerst over 
het Woord.

9. Het Pausdom. De Paus wordt vader genoemd. Buiten God is er geen 
vader.

10. Kerkelijke hiërarchie en macht.
11. Huwelijk is sacrament.
12. Priesterwijding is sacrament. 
13. Laatste oliesel is sacrament. Niet zalig zonder laatste oliesel.
14. Het celibaat.
15. De priester kan de zonden vergeven.
16. Aflaat systeem bestaat ook nog hier en daar.
17. Het vagevuur en het bidden voor de doden.
18. Het vereren van relikwieën.
19. Het houden van processies met beelden o.a. van Maria.
20. Het aanroepen en aanbidden van heiligen. (gebeurde ook bij begrafenis 

van de paus)
21. Het systeem van de zaligverklaringen.
22. Het houden van bedevaarten naar Lourdes en andere plaatsen.
23. Het aanbidden en vereren van de hostie.
24. De Heilige Geest wordt ontvangen bij de 1e communie.
25. De zegening van voorwerpen of zaken.
26. De rozenkrans bidden( 5 wees gegroetjes i.v.m. Maria en 1x het Onze 

Vader) als het verrichten van een goed werk.
27. Aswoensdag, de eerste dag na het vasten. De as mag er niet worden 

afgewassen.
28. Maria is onbevlekt ontvangen.
29. Zonder de doop (kinderdoop) kan niemand behouden worden.

De laatste tijd wordt er nogal geflirt met Rome, o.a. door de E.O. , het blad 
Koers en de PKN, maar daar is geen enkele reden voor, omdat er bij de 
rooms-katholieke kerk niets is veranderd ten goede wat betreft hun basis 
dogmatiek.
Zij hebben een andere Christus, een andere geest en een ander Evangelie. 
Jezus is voor hen geen volkomen Zaligmaker en voor de ware gelovigen 
wel.
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De nieuwe koers van paus Franciscus.
De paus promoot “Nieuwe Wereld Orde”. 
Ook in het Vaticaan, samen met Brussel (EU/ NAVO), Washington (Witte 
Huis, het Pentagon, IMF) en New York (VN) een van de belangrijkste cen-
tra van de globalistische ‘Nieuwe Wereld Orde ‘ zijn de remmen nu echt 
helemaal los waar het gaat om de geforceerde totale verandering en uitwis-
sing van de oorspronkelijke Europese volken en culturen. 

In een recent interview deed paus Franciscus enkele schokkende uitspra-
ken. Zo vergeleek hij ISIS met Jezus Christus, en zei hij dat moslim im-
migranten Europese vrouwen moeten nemen om het aantal afnemende 
geboortes tegen te gaan. In een interview zei hij tegen de Franse krant La 
Croix: ‘Ik denk dat er vandaag geen angst is voor de islam op zich, maar voor 
ISIS en hun veroveringsoorlog, die deels gebaseerd is op de islam. Het klopt dat het 
veroveringsconcept inherent is aan de ziel van de islam. Het is echter ook mogelijk 
om dit doel uit het evangelie van Mattheüs te halen, waar Jezus, in termen van 
hetzelfde idee van verovering, Zijn discipelen naar alle volken stuurt.’ 

Een wel heel erg bizarre uitleg van Jezus’ bevel: ”Gaat dan henen, onder-
wijst al de volken, en doopt hen in de naam van de Vader, de Zoon en 
de Heilige Geest, en leert hen onderhouden al wat Ik u geboden heb”. 
(Matth.28 : 19) En dit bevel zou te vergelijken zijn met de opdracht van de 
maangod Allah en Mohammed in de Koran om alle volken met dwang, 
geweld en terreur te dwingen zich te bekeren tot de islam? 

Zo geeft de Paus ook commentaar over de ‘christelijke wortels’ van Europa. 
‘Soms erger ik me wanneer ik hoor spreken over de christelijke wortels van Euro-
pa, over de toon, die triomfalistisch of wraakzuchtig kan zijn. Dat is dan vanwege 
het kolonialisme.’ Europa, ja, heeft christelijke wortels. Maar in Franciscus’ 
oren heeft dat een ‘koloniale ondertoon’. Sterker nog: ieder idee van een 
christelijk Europa moet verdwijnen, en daarom riep hij Europeanen op 
om de miljoenen moslim immigranten te integreren. Deze integratie is 
vandaag des te meer nodig: ‘Als het gevolg van een zelfzuchtige zoektocht naar 
welbevinden kampt Europa met het ernstige probleem van afnemende geboorte-
cijfers. Er ontwikkelt zich een demografische leegte.’ Hij pleit opnieuw voor een 
wereldwijd socialistisch systeem.
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De paus is het eens met imam Sjeikh Ayed: Europa demografisch verove-
ren en vertrappen. 
Franciscus’ pleidooi was vrijwel identiek aan die van top imam Sjeikh Mo-
hammed Ayed, die letterlijk zei dat moslims de migrantencrisis in Euro-
pa moeten uitbuiten en Europese vrouwen moeten nemen, om op deze 
wijze hun landen te veroveren. . . “In heel Europa zijn mensen vol haat tegen 
moslims. Ze wensen dat wij dood waren, maar zij hebben hun vruchtbaarheid 
verloren, dus zoeken ze die bij ons. En dat zullen wij ze geven! We zullen kinderen 
met hen krijgen en zo hun landen veroveren. Spoedig zullen wij hen onder onze 
voeten vertrappen”. 
Internet Bronnen: Infowars - Zero Hedge 
19-05-2016 

Paus ontvangt hoge imam!

Voor het toekomstig samengaan van christendom en islam. 
Franciscus, volgens sommige christenen de ‘valse profeet’, positioneert zich 
als helper en promotor van een anti-christelijke religie. Zeker in het jaar 
2015 doet Paus Franciscus geen enkele moeite meer om te verbergen dat 
hij actief meewerkt aan de totstandkoming van een politieke en maat-
schappelijke ‘Nieuwe Wereld Orde’, te beginnen in Europa, waar hij zich 
pal achter het openzetten van de grenzen voor moslim immigranten 
invasie opstelde. Inmiddels zet de hoogste leider van het Vaticaan de vol-
gende stappen naar, wat misschien wel zijn allerbelangrijkste doel is, name-
lijk het samenvoegen van de grote religies tot een wereldreligie, een soort 
superkerk. Op 23 mei 2016 ontving Franciscus hiervoor de grote imam van 
de A1-Azhar moskee in Cairo, Sheikh Ahmed al-Taybed, die door sommi-
gen wordt beschouwd als de topleider van de Soenitische islam. 

Franciscus zorgde ervoor dat hij door tal van verslaggevers werd gefoto-
grafeerd en gefilmd toen hij de sheikh een warme omhelzing gaf. ‘Onze 
ontmoeting is de boodschap,’ sprak de Paus veelzeggend tegen al-Taybed. De 
Daily Mail karakteriseerde het samenkomen van de twee religieuze leiders 
als ‘een historische poging om de dialoog tussen de twee kerken te heropenen... en 
de katholieke en moslim kerken samen te brengen’. 
De ontmoeting volgde kort nadat de katholieke leider veel wenkbrauwen 
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deed fronzen toen hij Jezus’ zendingsopdracht aan Zijn discipelen op één 
lijn stelde met de moorddadige terreuroorlog die ISIS in het Midden-Oos-
ten en Afrika voert en inmiddels steeds meer aanslagen naar Europa brengt. 

De paus wil meer moslim immigranten in Europa.
De paus stelt zich pal achter het openzetten van de grenzen voor mos-
lim immigranten in Europa.
Wat zijn de gevolgen van deze eventuele verdere invasie? Als we zien 
wat er zich nu al afspeelt in de Europese asielcentra’s, dan belooft dat 
voor de toekomst niet veel goeds voor de christenen in Europa en nu 
al niet voor die christenen met een moslim achtergrond. 

De Duitse tak van Open Doors bevestigt na onderzoek: 
Massaal moslim geweld tegen christelijke vluchtelingen, ook in AZC’s.  Wel 
bescherming voor homo’ s, niet voor christenen. Wat gebeurt er met chris-
tenen in Europa als al die moslims de AZC’ s mogen verlaten? Terwijl West- 
en Noord Europa vrijwel uitsluitend moslim immigranten wil opnemen 
en christenen aan hun lot overlaat, doet Polen zeer tegen de zin van Brus-
sel en Berlijn juist het omgekeerde. Dat de weinige christenen die het lukt 
aan de islamitische vervolgingen in het Midden Oosten te ontsnappen en 
naar Europa vluchten, vervolgens tot hun eigen ontzetting merken dat ze 
ook hier vogelvrij zijn. Diverse hulporganisaties luiden hier de noodklok 
over. Tot nu toe hebben Westerse regeringen bescherming voor de christe-
nen echter afgewezen, hoogstwaarschijnlijk omdat ze daarmee de politiek 
incorrecte waarheid, dat ook veel gewone volgelingen van de islam alles 
behalve vreedzaam zijn, impliciet zouden bevestigen. 

Veel allochtone bewakers van Europese AZC’ s doen mee. Er heerst ‘ 
angst en paniek’ onder de christelijke vluchtelingen, aldus de bekende in-
ternationale hulporganisatie Open Doors. De cijfers zijn dan ook schrikba-
rend: meer dan 80 % van alle christelijke vluchtelingen in Europese AZC’s 
worden vervolgd door moslims. De daders zijn zogenaamd mede ‘vluchte-
lingen’ en zelfs veel van hen zijn Turkse en Arabische bewakers, die door 
de autoriteiten zijn aangesteld om toezicht te houden. Zeker de helft van 
231 ondervraagde christelijke vluchtelingen blijkt gekweld te worden door 
deze bewakers. 
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‘Slechts het topje van de ijsberg,’ aldus Open Doors 
woordvoerder Markus Rode. 
Alleen al in Duitsland zijn zeker 40.000 christen-vluchtelingen het slacht-
offer van deze vervolgingen. Vooral tot het christendom bekeerde Iraniërs 
en Afghanen moeten het ontgelden. Zo werd bijvoorbeeld de Bijbel van 
een Iraanse christen vertrapt door een Arabische bewaker met de woorden 
‘de Bijbel is haram’. Haram betekent verboden, taboe.
Ook allochtone bewakers kijken vaak de andere kant op als christenen 
door moslims worden lastig gevallen of aangevallen. In de islam is immers 
iedereen die de religie van Allah en Mohammed verlaat vogelvrij, maar 
vooral moslims die zich tot het christendom bekeren moeten indien moge-
lijk zo snel mogelijk worden gedood. Ook achtergebleven families worden 
bedreigd met de dood. 

In Berlijn worden christenen bedreigd omdat ze weigeren aan het islami-
tische gebed deel te nemen. Wie echter bij de leiding klaagt, krijgt vervol-
gens met nog meer represailles te maken. ‘Iedereen die een klacht indient 
moeten we vervolgens bij ons (in de kerk) op een matras laten slapen.’ 
aldus de evangelische voorganger Gottfried Martens. 
Veel vervolgde christen vluchtelingen durven tevens niet te klagen, omdat 
moslims dreigen om dan hun achtergebleven familie te laten opsporen en 
vermoorden. Sowieso worden de meeste klachten van christenen niet seri-
eus genomen, omdat de bewakers gewoon een paar moslims als getuigen 
aanvoeren, die steevast beweren niets te hebben gedaan. 

Al in de herfst van 2015 klaagden Syrische christenen dat ze in Duitse 
AZC’s leden van de islamitische terreur organisatie ISIS tegen kwamen, 
die hen iedere nacht wakker schreeuwden met Koranverzen, en dreigden 
hen te onthoofden. Veel christenen werden daardoor doodsbang, omdat 
in hun thuislanden duizenden van hen door ISIS-terroristen op de meest 
gruwelijke wijze zijn- en nog steeds worden afgeslacht. 

De politiek wijst bescherming christenen tot nu toe af. 
De woordvoerder religieuze zaken van de CDU, Franz Josef Jung, verklaar-
de in een reactie de bevindingen van Open Doors serieus te nemen. ‘Vluch-
telingen moeten bij ons niet het gevoel hebben aan dezelfde verdrukkin-
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gen uitgeleverd te zijn als in hun thuislanden.’ Eerder dit jaar besloot zijn ‘ 
christen’ democratische partij echter om helemaal niets te doen aan de ver-
volgingen van christelijke vluchtelingen, en hen geen enkele extra bescher-
ming te geven. Open Doors pleit daarom al langer voor gescheiden opvang, 
maar vangt bij de politiek tot nu toe nul op het rekest. Die heeft overigens 
al lang en breed wel speciale beschermingsmaatregelen genomen voor ho-
moseksuele migranten. Zelfs de rooms-katholieke kerk is geen voorstander 
van gescheiden opvang, en vindt dat, als het dan toch noodzakelijk is, dit 
enkel tijdelijk moet gebeuren. 

Gezien de houding van de paus ten opzichte van de moslim vluchtelin-
gen is het niet vreemd dat de politiek niets wil doen aan de vervolging 
van de christenen in de AZC’s. De CDU in Duitsland bestaat voor een 
groot deel uit rooms-katholieken en het overgrote deel van de Evan-
gelische kerk in Duitsland is inmiddels ver afgeweken van wat Jezus 
en de apostelen geleerd hebben. Er is zelfs een Evangelische kerk in 
Duitsland die de bouw van een moskee subsidiëert, (Reformatorisch 
Dagblad) .

En net als in Nederland zijn ook de Duitse kerken vooral bezig met poli-
tiek-correct te zijn door moslim immigranten zo vriendelijk mogelijk wel-
kom te heten. 

De vervolgingen van Europese christenen is een kwestie van 
tijd. 
Journaliste Birgit Stôger vraagt zich dan ook af ‘wat er gebeurt, als de mos-
lim immigranten de AZC’ s verlaten. Moeten de christenen zich in de toe-
komst dan ook in ons land verbergen?’ Wij vrezen dat het antwoord be-
vestigend zal zijn. Erger nog: dat vanwege de alliantie tussen de gevestigde 
politieke orde en de islam ook autochtone christenen in Europa steeds 
straffeloos zullen worden vervolgd door het razendsnel toenemende aantal 
moslims, die nota bene worden geholpen door politiek-correcte christelij-
ke kerken, organisaties en politieke partijen. Christenen kunnen het zich 
hier nog amper voorstellen, maar als de grenzen niet heel snel dicht gaan, 
zouden ook ons uiteindelijk vervolgingen te wachten kunnen staan. 
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De historische feiten als een land steeds meer moslims krijgt: 
Dr. Peter Hammond schreef in zijn boek “Slavernij , Terrorisme en 
Islam”: (2013)

De historische wortels en de huidige dreiging geven aan dat het doel van de 
islam niet zozeer het bekeren van de mensheid is, maar het vestigen van de 
zeer discrimenerende, racistische en onderdrukkende Sharia wetten over 
de hele wereld. Wat gebeurt er historisch tot nu toe altijd en overal als een 
land stapsgewijs wordt overgenomen door de islam: 

Zolang er 1% of minder moslims zijn, heeft niemand last van ze. 

Bij 2% tot 3% beginnen ze andere minderheidsgroepen te werven voor hun 
idealen, bijv. in gevangenissen. 

Op 5% beginnen moslims naar verhouding onredelijk veel invloed te krij-
gen, zoals eisen dat ze aparte zwem uren krijgen, scholen en kantines halal 
voedsel serveren. 

Bij 10% beginnen wetteloosheid en criminaliteit snel toe te nemen, bendes 
maken ‘s avonds en later overdag de straten onveilig. Mensen die zich nega-
tief over de islam uitlaten worden bedreigd of zelfs aangevallen. 

Als moslims 20% van de bevolking uitmaken, dan barst het geweld pas 
goed los. Migranten vormen jihadistische milities die mensen vermoorden 
en kerken en synagogen in brand steken. 

Bij 40% worden niet-moslims voortdurend aangevallen en steeds vaker af-
geslacht. 

Met 60%, wordt de sharia dwingend opgelegd, en de ongelovigen moeten 
de jizya (onderdanigheidsbelasting) betalen. 
Als ze 80% van de bevolking vormen, dan hebben moslims de regering 
overgenomen en begaan ze ook op overheidsniveau geweld in de naam 
van de islam. 
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Bij 100% zouden de moslims eindelijk ‘vrede’ moeten hebben. Hier komt 
de misleidende term ‘vreedzame religie’ vandaan. In de islam kan er alleen 
vrede zijn, als iedereen moslim is. Tot die tijd zijn moslims altijd en overal 
in oorlog met alle niet-moslims. Het gaat hier om honderd jaar verifiëer-
bare historische feiten. 

Internet Bronnen : 10-05-2016 ; 30-05-2016 
•   Deutsche Wirtschafts Nachrichten 
•   KOPP 
•   Gospel-Heralds 
•   Gatestone Institute
•   Open Doors
 
De Duitse situatie voor christenen in AZC’ s geldt ook voor 
Nederland.
Bedreigingen van christenen in Nederlandse AZC’ s komen naar verwach-
ting relatief gezien op even grote schaal voor als in Duitsland. Dat zei 
woordvoerder Marco Vos van Stichting Gave naar aanleiding van cijfers die 
maandag 10/05-2016 van de Duitse tak van Open Doors naar buiten kwa-
men. Die verzamelde 231 gevallen van mensenrechten schendingen onder 
christelijke Duitse vluchtelingen, vooral bekeerlingen. Het afgelopen half-
jaar kreeg Gave zo’n dertig meldingen van christenen die zich onveilig voe-
len. Gemiddeld één keer per maand krijgen we een ernstige melding van 
iemand die zich dusdanig onveilig voelt in een AZC dat hij er weg wil. De 
verschillen tussen de opvang locaties zijn groot. De Tweede Kamerleden 
Van der Staaij (SGP) en Keijzer (CDA) stelden op 12 mei schriftelijke vra-
gen aan Staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie. De Kamerleden 
schrokken van de stelling van Stichting Gave die werkzaam is onder vluch-
telingen dat de bedreiging van christenen in Nederlandse asielzoekerscen-
tra relatief op hetzelfde niveau ligt als in Duitsland. Opvallend is wel dat de 
verschillen tussen opvang locaties in ons land groot zijn. Van der Staaij en 
Keijzer zouden graag zien dat Dijkhoff meer doet om de meldingsbereid-
heid van de degenen die bedreigd worden te vergroten . 
Bron: RD 11/12-05-2016
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De paus roept Allah aan. 
Toen hij nog maar net was gekozen, gaf de paus toestemming om voor het 
eerst in het Vaticaan uit de Koran te lezen en islamitische gebeden uit te 
spreken. Bij een later bezoek aan de St. Patrick’s kathedraal in New York 
maakte hij vervolgens onomwonden duidelijk dat hij gelooft dat christe-
nen en moslims dezelfde God aanbidden. ‘Ten eerste begroet ik mijn moslim 
broeders en zusters nu ze het offerfeest vieren......ik verzeker jullie allemaal in een 
gebed aan de almachtige god, de geheel genadige.’ 
De laatste term is één van de belangrijkste aanspreektitels van Allah. Tij-
dens zijn eerste oecumenische bijeenkomst als paus heeft hij letterlijk alle 
moslims, ‘die de enige god, levend en genadig aanbidden’ welkom geheten. 

De eerste Jezuïtische paus geeft van meet af aan dus, zowel impliciete als 
expliciete boodschappen af dat de God van het christendom en die van de 
islam ,wat hem betreft, één en dezelfde zijn. Dat deed hij ook toen hij eind 
2014 een bezoek bracht aan de Blauwe Moskee in Istanbul, waar hij tijdens 
het aanroepen van Allah door de grote mufti Rahmi Yaran eveneens zijn 
hoofd richting Mekka boog. Alle geloven zouden naar dezelfde God leiden. 

Afgelopen januari 2016 bevestigde het Vaticaan dit nog eens door de uit-
spraak dat boeddishten, Joden, christenen en moslims allemaal ‘kinderen 
van God ‘ worden genoemd. Eerst zegt een boeddhist ‘ik heb vertrouwen in  
Boeddha’ vervolgens verklaart een Joodse rabbi ‘ik geloof in God’. Daar-
na vertelt een katholieke priester ‘ik geloof in Jezus Christus’ en als vierde 
spreekt een islamitische leider de woorden ‘ik geloof in god, Allah.’ 
Kortom: de leider van de katholieke kerk vindt daadwerkelijk dat alle re-
ligies naar dezelfde God leiden, ongeacht hoe Hij genoemd wordt. Sinds 
zijn aantreden begin 2013 laat hij duidelijk blijken dat hij de exclusiviteit 
van het Bijbelse Evangelie: enkel verzoening met de enige ware God door 
het geloof in het offer Jezus Christus, heeft losgelaten, en grote stappen zet 
richting het samenvoegen van de grote religies tot één-wereld-religie (we-
reldkerk). Als eerste zouden het christendom en de islam moeten worden 
samengevoegd tot wat sommigen al jaren ‘ chrislam’ noemen.
              
Het vasthouden aan de exclusiviteit van het evangelie is ‘een ziekte’. Chris-
tenen die vasthouden aan de exclusiviteit van het Evangelie van Jezus 
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Christus, noemde Franciscus al eens ‘fundamentalisten’ en zelfs ‘een ziekte’. 
Eind vorig jaar predikte de leider van het Vaticaan nog een uiterst sombere 
boodschap dat Kerst 2015 wel eens de laatste zou kunnen zijn die de mens-
heid zal vieren, omdat de wereld een jaar later ‘onherkenbaar veranderd’ 
kan zijn door grote oorlogen, opstanden en instortingen. Zijn gewenste 
één-wereld-religie past dan ook precies in zijn pleidooien voor de snelle 
oprichting van een Marxistische Nieuwe Wereld Orde onder leiding van 
een soort VN-wereldregering. 
Paus Franciscus positioneert zich wel degelijk als vurig promotor voor de 
religieuze ideologie die als enige voldoet aan alle Bijbelse kenmerken van 
de ‘antichrist ‘. 
Internet Bron: Infowars, 24-05-2016

Dat de zienswijze van de paus doorwerkt onder zijn volgelingen blijkt re-
cent uit een interview in Elsevier met oud-premier Mr. Dries van Agt. Even-
als Angela Merkel heeft hij geen enkel bezwaar tegen de toestroom van 
moslim-immigranten in Europa.

Interreligieuze gebedsdag voor de Wereldvrede - 
Assisi

Op 26 oktober 1986 bracht Paus Johannes Paulus II voor het eerst in de 
geschiedenis alle belangrijke leiders van de wereldgodsdiensten en levens-
beschouwingen bij elkaar in Assisi voor het houden van een Wereldge-
bedsdag voor vrede. Op 24 januari 2002 organiseerde Johannes Paulus 
II nogmaals zo’n interreligieuze gebedsdag. Paus Benedictus XVI brengt 
vervolgens op 27 oktober 2011 opnieuw religieuze leiders bij elkaar ter ge-
legenheid van de 25e verjaardag van de eerste Wereldgebedsdag in Assisi.

De keuze van Assisi voert terug op het leven van de H. Franciscus van As-
sisi, die eerst een militaire carrière volgde, maar daar afstand van deed om 
een leven van armoede en vrede te gaan leven.

Na de eerste ontmoeting in 1986 heeft de Sint-Egidiusgemeenschap jaar-
lijks ontmoetingen georganiseerd met deelnemers van belangrijke religi-
euze groeperingen.
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Ontmoeting van verschillende godsdiensten en culturen voor de Vre-
de: “geen syncretisme noch relativisme, maar een gezamenlijke weg”.

Zes Nobelprijswinnaars voor de Vrede hebben deelgenomen aan de in-
ternationale ontmoeting “Dorst naar vrede. Godsdiensten en culturen in 
dialoog”, die in Assisi heeft plaats gevonden van 18 tot 20 september 2016. 
Paus Franciscus heeft  op 20 september met de aanwezige religieuze leiders 
ook deelgenomen  aan een maaltijd met 25 vluchtelingen, die de bijzonde-
re gasten op dit gebeuren waren.

Volgens de site van de Franciscanen van Assisi, waren de zes Nobelprijs-
winnaars: de Noord-Ierse katholieke Mairead Maguire Corrigan (1976), de 
voormalige Poolse president Lech Walesa (1983), de Amerikaanse activiste 
voor de mensenrechten Jody Williams (1997), de figuur van de Arabische 
Lente in Jemen Tawakkul Karman (2011), evenals Hassine Abassi en Amer 
Meherzi, leden van het Tunesische viertal dat de Nobelprijs won in 2015. 
Deze zes personaliteiten hebben gesproken over terrorisme en over de toe-
komst van Europa.

Meer dan 450 godsdienstige leiders en vertegenwoordigers van de politieke 
wereld en de cultuur vergaderden, georganiseerd door de Franciscanen, het 
bisdom Assisi en de gemeenschap Sant’Egidio.

Mgr. Domenico Sorrentino, bisschop van Assisi, preciseerde dat het in geen 
geval gaat om een “salade van religieuze ervaringen”, maar om een “geza-
menlijke weg” zonder “syncretisme of relativisme”.

Hij herinnerde eraan dat de ontmoeting plaats had dertig jaar na de eerste 
Dag voor Vrede, op 27 oktober 1986, op initiatief van Johannes Paulus II, 
ter gelegenheid van het Internationaal Jaar voor de Vrede, gepromoot door 
de VN. Een initiatief dat vandaag “profetischer dan ooit” lijkt, meende hij.

Een andere ontmoeting had plaats toen de Balkan oorlog volop bezig was, 
in 1993. Een andere op 29 januari 2002, na de aanslagen van 11 september 
2001.
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Benedictus XVI stelde een ontmoeting van godsdiensten voor de vrede 
voor op 27 oktober 2011, ter gelegenheid van de 25e verjaardag van de eer-
ste ontmoeting. De Duitse paus nodigde ook nietgelovigen uit tot deel-
name. Volgens pater Enzo Fortunato, directeur van de persdienst van het 
klooster van Assisi, een geniale intuïtie. “In deze moeilijke tijden wil Assisi 
een antwoord zijn, misschien het antwoord, op terreur en terrorisme”, leg-
de hij uit: “De zwakke kracht van het gebed is voor ons het antwoord op de 
tirannieke kracht van de terreur”.

De Russische president Vladimir Putin heeft als enige wereldleider hardop 
uitgesproken wat veel christenen, ook rooms-katholieken, eveneens den-
ken: “Paus Franciscus is geen man van God, althans niet van de christelijke 
God. Niet de God van de Bijbel. Hij droomt van een wereldregering en een 
wereldwijd communistisch onderdrukkend systeem.” 

De leider van de Rooms-Katholieke kerk wil zo snel mogelijk een federale 
EU-superstaat met onbeperkte Islamitische Immigratie, één-kind politiek 
voor de blanken, een Centrale Bank voor de wereld, en uiteindelijk een 
wereldregering. 
(Xander Nieuws)
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8. god en het Jodendom
Jodendom
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

De principes en de geschiedenis van het Jodendom vormen de histo-
rische fundamenten van andere religies, waaronder het christendom 
en de islam.

Rabbijnse visie
Volgens de Joodse traditie (op de eerste plaats volgens de Bijbel. note HS)  
was Abraham (Awraham) de eerste Jood. Rabbijnse literatuur vertelt dat 
hij de eerste was om het tegen de rest van de wereld op te nemen en de 
dwaasheid van de afgodendienst te verwerpen. Daarop beloofde God dat 
Abraham, inmiddels al op hoge leeftijd, nog nakomelingen zou krijgen, 
om te beginnen Isaak (Jitschak), die zijn enige erfgenaam zou zijn en Erets 
Jisrael (= het land van Israël, Kena’an (Kanaan) genoemd) zou erven. Vol-
gens de Tenach gaf God de zoon van Isaak, Jakob (Jaäkov), de naam “Isra-
el”, wat “hij die met God worstelt” betekent. 
God stuurde Jakob en zijn kinderen naar Egypte. Nadat zij uiteindelijk sla-
ven werden, stuurde God Mozes (Mosje) om de Israëlieten uit de slavernij 
terug te voeren naar het land Kanaän. Na de uittocht uit Egypte bracht 
God hen naar de berg Sinaï om daar een verbond met hen te sluiten en de 
Thora te geven. Hij bracht hen uiteindelijk naar Erets Jisrael. God bepaalde 
dat de nakomelingen van Mozes’ broer Aäron (Aharon) een priesterklasse 
(de stam Levi) binnen de Israëlitische gemeenschap zouden zijn. Zij dien-
den eerst in de Tabernakel (een verplaatsbaar huis voor offers en de ere-
dienst) en later dienden hun nakomelingen in de Tempel van Jeruzalem.

Bij terugkomst in Erets Jisrael werd de tent met de tabernakel in de stad 
Silo geplaatst en bleef daar meer dan 300 jaar. Gedurende deze tijd gaf God 
het Joodse volk leiders en strijders in de vorm van richters. Na verloop van 
tijd was de ongehoorzaamheid en de afgoderij van de natie zo groot gewor-
den, dat God de Filistijnen toestond om de tempel in Silo te veroveren en 
te plunderen.



115

De Israëlieten vertelden de profeet Samuël (Sjmoe’el) dat zij net als andere 
volken een koning wilden hebben. Zij verwierpen daardoor God als hun 
koning. God wist dat dit niet het beste voor de Joden was, maar willigde 
het verzoek toch in en liet Samuël Saul zalven tot koning. Toen de mensen 
Saul overhaalden tegen een bevel in te gaan dat via Samuël gegeven was, 
beval God Samuël om David in plaats van Saul te zalven. Hij was de man 
naar Gods hart.
Zodra David gevestigd was te Jeruzalem, vertelde hij de profeet Nathan dat 
hij een permanente tempel zou willen bouwen. God waardeerde zijn wens, 
maar omdat David veel bloed had vergoten, stond de Heere hem niet toe 
de tempel zelf te bouwen. Davids zoon, Salomo (Sjlomo) bouwde de eerste 
permanente tempel volgens de wil van God, in Jeruzalem.
Na de dood van Salomo werd het koninkrijk door de Heere verdeeld in de 
twee koninkrijken Israël en Juda (Jehoeda) bestaande uit de stammen Juda 
en Benjamin, vanwege de ongehoorzaamheid van Rehabeam, de zoon van 
Salomo. Het koninkrijk Israël had daarna een verscheidenheid aan konin-
gen, maar na een paar honderd jaar stond God, vanwege de grote afgoden-
dienst, Assyrië toe om Israël te veroveren en Zijn volk te verbannen. Het 
koninkrijk van Juda, waarvan Jeruzalem de hoofdstad was en waar de tem-
pel stond, bleef onder het gezag van het Huis van David. De afgodendienst 
echter nam ook daar zo’n grote omvang aan, dat God Babylonië toestond 
om Juda te veroveren, de tempel te vernietigen, die 410 jaar in gebruik was 
geweest, en Zijn volk naar Babylonië te verbannen, met de belofte dat zij 
na 70 jaar zouden mogen terugkeren.

Na 70 jaar werd het de mensen toegestaan terug te keren naar Israël on-
der leiding van Ezra en om de tempel te herbouwen. Deze tweede tempel 
stond 420 jaar overeind, waarna hij in 70 na Chr. werd vernietigd door de 
Romeinse generaal en latere keizer Titus. Dit is de staat waarin de berg Mo-
riah moet blijven totdat een nakomeling van David, de Messias, komt om 
de glorie van Israël te herstellen. 

De Thora, die op de berg Sinaï werd gegeven, werd samengevat in de vijf 
boeken van Mozes en samen met de boeken van de profeten en de geschrif-
ten, de Geschreven Thora genoemd. De details, die de bijbehorende ‘Monde-
linge Thora’ vormden, moesten ongeschreven blijven. Echter, aangezien de 
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vervolging van de Joden toenam, ontstond het gevaar dat details vergeten 
zouden worden. Daarom werden zij alsnog opgetekend in de Misjna, de 
Talmoed, en andere heilige boeken van het Jodendom. 

Geschiedenis

Het Jodendom tot 1700
Rond de eerste eeuw van onze jaartelling waren er verscheidene Joodse 
groeperingen, zo als de Farizeeërs , Sadduceeërs, de Zeloten, Essenen en de 
Messias belijdende Joden. Na de vernietiging van de Tweede Tempel in 70 
verdwenen de meeste groeperingen. De Messias belijdende Joden bleven 
bestaan, maar men brak met het Judaïsme en vormde een gemeenschap, 
samengesteld uit Joden en gelovigen uit andere volken. Farizeeërs bleven 
ook bestaan, maar nu onder de naam van orthodoxe rabbijnen. 
Joden uit de 8e en 9e eeuw waren het eens met de Sadduceeërs wat be-
treft de verwerping van de mondelinge wetten die in Misjna en de twee 
Talmoeds werden geregistreerd van de Farizeeërs en de rabbijnen sinds 
de verwoesting van de tempel. Tot deze groep separatisten behoorden de 
Isunianen, Judganieten, Malikieten en anderen. Deze Joden volgden aan-
vankelijk de wetten van de Tenach. Spoedig echter ontwikkelden zij hun 
eigen mondelinge tradities, die van de rabbijnse tradities verschilden en 
vormden uiteindelijk het Karaïtisch Jodendom. Karaïeten zijn er vandaag 
nog in kleine aantallen. De meesten leven tegenwoordig in Israël.

Geleidelijk ontwikkelden de Joden zich tot verschillende etnische groe-
pen: onder andere de Asjkenazische Joden uit Centraal- en Oost-Europa en 
Rusland, de Sefardische Joden uit Spanje, Portugal en Noord-Afrika, en de 
Jemenieten, in het zuidelijke uiteinde van het Arabisch Schiereiland. De af-
splitsingen zijn vooral cultureel-geografisch van aard en zijn niet gebaseerd 
op een aanzienlijk doctrinair geschil, hoewel de afstand tussen de etnische 
groepen wel resulteerde in kleine verschillen in de praktijk en gebeden.

Chassidisme
Het chassidisch Jodendom werd opgericht door Israël ben Eliezer (1700-
1760), ook bekend als Ba’al Sjem Tov (of Besjt). Zijn discipelen kregen vele 
aanhangers. Zij vormden talrijke chassidische groepen in Oost- en Cen-
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traal-Europa. Het chassidisch Jodendom werd uiteindelijk de manier van 
leven voor vele Joden in Europa. De Joodse immigratiegolf in de jaren 80 
van de 19e eeuw bracht deze richting binnen het Jodendom ook naar de 
Verenigde Staten.
Ooit bestond er een ernstig schisma tussen de chassidische en niet-chassi-
dische orthodoxe Joden. De Europese Joden die de chassidische beweging 
verwierpen, werden door chassidische Joden bestempeld als misnagdim (let-
terlijk “tegenstanders”). Desalniettemin zijn alle sektes van het chassidische 
Jodendom ondergebracht in de (buiten de Verenigde Staten) dominante 
stroming, het orthodox Jodendom, waarin ze samen met de ‘tegenstanders’ 
het charedisch Jodendom vormen. 

Het Jodendom tijdens de Hervorming en de 
Verlichting
Aan het einde van de 18e eeuw werd Europa overspoeld door een groep 
intellectuele-, sociale en politieke bewegingen in het kader van de Verlich-
ting. Die leidden tot een versoepeling van de Europese wetten die Joden 
belemmerden te emanciperen en met de bredere seculiere wereld in con-
tact te treden. Aan Joden werd toegang tot seculair onderwijs en seculaire 
instellingen verleend. Een parallelle Joodse beweging, de haskala of Joodse 
Verlichting, ontstond als reactie op zowel de Verlichting als de nieuwe vrij-
heden. De haskala legde de nadruk op integratie met de seculiere maat-
schappij. De strijd tussen verdedigers van de haskala en traditionelere Jood-
se concepten leidde uiteindelijk tot de vorming van verschillende takken in 
het Jodendom: liberaal Jodendom, vele vormen van orthodox Jodendom 
en conservatief Jodendom, en een aantal kleinere groepen.

De Holocaust
Het verlies van ongeveer 6 miljoen levens in de Holocaust had een radicale 
demografische verschuiving tot gevolg en beïnvloedde uiteindelijk de or-
ganisatie van het georganiseerde Jodendom zoals dit tegenwoordig bestaat. 
Desondanks had de Holocaust weinig blijvende invloed op de inhoud van 
de Joodse religie.
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Na de Holocaust
In de meeste westerse naties, zoals de Verenigde Staten van Amerika, Israël, 
Canada, het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika, bestaat onder Joden een 
grote verscheidenheid van religieuze praktijken, met een meerderheid van 
seculaire en onorthodoxe Joden. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld had-
den volgens het bevolkingsonderzoek van 2001, 4,3 miljoen van de 5,1 mil-
joen Joden een of andere aansluiting met de godsdienst. Van die bevolking 
van verbonden Joden nam 80% deel aan een of andere soort Joodse gods-
dienstige praktijk, maar was slechts 48% lid van een Joodse gemeenschap.

De godsdienstige en seculaire Joodse bewegingen in de Verenigde Staten 
en Canada vinden veelal dat er sprake is van een crisissituatie en hebben 
ernstige zorgen over de toenemende percentages van gemengde huwelij-
ken en assimilatie binnen de Joodse gemeenschap. Aangezien de Ame-
rikaanse Joden later in hun leven trouwen dan vroeger gebruikelijk was 
en gemiddeld minder kinderen krijgen dan vroeger, is het geboortecijfer 
voor Amerikaanse Joden van meer dan 2,0 gedaald tot 1,7. Als gevolg van 
gemengde huwelijken en lage geboortecijfers kromp de Joodse bevolking 
in de Verenigde Staten van 5,5 miljoen in 1990 tot 5,1 miljoen in 2001. 
Dit is indicatief voor de algemene bevolkingstendenzen binnen de Joodse 
gemeenschap in diaspora, maar een nadruk op de bevolking maskeert de 
diversiteit van de huidige Joodse godsdienstige praktijk, evenals de groei 
tendenzen onder sommige gemeenschappen, zoals Haredi-Joden (ultra-or-
thodoxe Joden). Hierdoor groeit het percentage orthodoxe Joden, terwijl 
het aantal Joden als geheel afneemt. In de orthodox-Joodse gemeenschap 
is tevens over het algemeen geen sprake van gemengde huwelijken en assi-
milatie, gezien de religieuze omgeving waarin kinderen al van jongs af aan 
opgroeien. In New York maar ook in Antwerpen wonen talloze Joden die 
daar geboren zijn maar geen Engels respectievelijk Nederlands spreken; 
vanzelfsprekend is de kans dat zij trouwen met een niet-Joodse partner 
niet erg groot.

In de laatste 50 jaar is de interesse in godsdienst onder vele segmenten van 
de Joodse bevolking toegenomen. Alle belangrijke Joodse groeperingen 
hebben een heropleving in populariteit ervaren, met stijgende aantallen 
jongere Joden die aan Joods onderwijs deelnemen en toetreden tot synago-
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ges. Hoewel deze groei niet het algehele demografische verlies heeft gecom-
penseerd, groeien vele Joodse gemeenschappen en bewegingen, waarbij 
het hoogtepunt in de Verenigde Staten in de jaren 70 lag. De charedische 
bewegingen in Israël en met name de Sefardische charediem kenden een 
bloeiperiode in de jaren 80 en 90 van de 19e eeuw.

21e eeuw
Hoewel te vroeg voor geschiedschrijving lijkt de euforie van de verschillen-
de religieuze bewegingen in de 20e eeuw te zijn afgenomen. Om de lang-
zame neerwaartse daling te compenseren, is de openheid voor bekeringen 
- met name onder niet-Joden met een Joodse achtergrond - iets groter dan 
voorheen. In Nederland is dit echter niet het geval en is de mogelijkheid 
zich tot het Jodendom te bekeren uiterst beperkt.
In Israël is in 2004 een poging gedaan een nieuw Sanhedrin te stichten 
dat het voor orthodoxe Joden mogelijk zou kunnen maken om bestaande 
regelgeving aanzienlijk aan te passen door een bredere consensus. Dit San-
hedrin wordt door de ultraorthodoxe (= charedische) gemeenschap echter 
niet erkend en heeft dus weinig kans op succes. Desondanks is het Sanhe-
drin er toch gekomen en zij zijn ijverig bezig met de voorbereidingen voor 
de bouw van de derde tempel.

Joodse wet

Maquette van de Tempel van Jeruzalem

Het fundament van de Joodse wet en traditie (halacha) is de Thora, be-
staande uit de vijf boeken van Mozes. Volgens rabbijnse traditie zijn er 
613 geboden (mitswot) in de Thora. Sommige van deze wetten zijn alleen 
van toepassing op mannen of op vrouwen, op priesters (kohaniem) of op 
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leden van de stam van Levi, op personen die de agrarische producten van 
het land van Israël behandelen (bebouwen, eten, etc.). Vele wetten waren 
slechts relevant toen de Tempel van Jeruzalem nog bestond. Minder dan 
300 van deze geboden zijn vandaag nog toepasbaar.

Hoewel er Joodse groepen zijn ontstaan die zich alleen op de geschreven 
tekst van de Thora baseerden (met name de Sadduceeërs, Beta Israël en 
de Karaïeten), volgden de meeste Joden wat zij de mondelinge wet noe-
men. Het rabbijnse Jodendom heeft altijd gesteld dat de boeken van de 
Tenach (= de geschreven wet) parallel aan een mondelinge wet werden 
overgebracht. Zij baseren zich hierin op de tekst van de Thora, waarin vele 
woorden ongedefinieerd blijven en vele procedures zonder verklaring of 
instructies worden vermeld; dit, stellen zij, betekent dat de lezer veronder-
steld wordt met andere details vertrouwd te zijn, en daaronder vallen de 
mondelinge bronnen.

Deze parallelle reeks van materiaal werd oorspronkelijk mondeling over-
gebracht, en werd gekend als de mondelinge wet. Tegen de tijd van rabbijn 
Jehoeda Hanassi (200 na Christus) werd veel van dit materiaal uitgegeven 
in de Misjna. In de loop van de volgende vier eeuwen onderging deze wet 
bespreking en debat, in zowel de belangrijkste Joodse gemeenschappen ter 
wereld (in het land van Israël en Babylonië). Daarop werden de commen-
taren op de Misjna uitgebracht. Van iedere gemeenschap apart, werden ze 
in compilaties gebundeld en zijn bekend geworden als de Talmoeds van 
Babylonië en het land van Israël. Deze zijn sindsdien becommentarieerd 
door vele Thora-geleerden.

De Halacha, de rabbijnse levensvoorschriften, zijn gebaseerd op een ge-
combineerde lezing van de Thora en de mondelinge traditie - Misjna, Mi-
drasj, Talmoed en commentaren. Doordat de Halacha een precedent-ge-
baseerd systeem(op iets wat in het verleden gebeurd is) is, heeft het zich 
langzaam ontwikkeld. De literatuur van vragen aan rabbijnen en hun wel-
overwogen antwoorden, worden opgenomen in de responsa-literatuur (in 
het Hebreeuws: Sjeëlot Oetesjoewot - ‘vragen en antwoorden’). Aangezien 
praktijken zich blijven ontwikkelen, worden codes van de Joodse wet ge-
schreven die op responsa gebaseerd zijn; de voornaamste code daarvan, 
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de Sjoelchan Aroech, bepaalt grotendeels de Joodse religieuze praktijk tot 
vandaag de dag.

Joods gebed
Er zijn traditioneel drie dagelijkse gebedsdiensten: sjachariet in de ochtend, 
mincha in de middag en ma’ariew in de avond. Op sjabbat en feestdagen 
wordt na sjachariet in de ochtenddienst, een extra dienst, moesaf, ingelast 
en op Jom Kipoer tussen mincha en maariv ook nog neilah.

Geloofsbeginselen

Betekenis
Hoewel het Jodendom altijd een aantal geloofsbeginselen heeft bevestigd, 
heeft het nooit een bindende catechismus ontwikkeld. Kortom, er is geen 
formeel overeengekomen dogma of reeks van religieuze geloofspunten. 
Hoewel individuele rabbijnen, of soms volledige groepen, af en toe met 
een vast dogma akkoord gingen, gingen andere rabbijnen en groepen hier-
mee niet akkoord. Zonder centraal overeengekomen gezag kon geen en-
kele formulering van Joodse geloofsprincipes blijvende voorkeur over een 
andere verkrijgen.

Ook de Joods-Romeinse historicus Flavius Josephus benadrukt vooral 
praktijken en tradities, en niet de geloofsleer, in zijn beschrijving van de 
kenmerken van een apostaat (een afvallige Jood) en de eisen ten aanzien 
van het Joods worden (de besnijdenis en het zich houden aan traditione-
le regels). Desalniettemin werden in het orthodoxe Jodendom sommige 
beginselen, bijvoorbeeld de Goddelijke oorsprong van de Thora, wel zo 
belangrijk geacht dat openlijke verwerping van die beginselen een reden 
kon zijn om die persoon tot afvallige (=apikores) te bestempelen.

Samenvatting
Een aantal formuleringen van geloofsprincipes zijn in de loop der tijden 
verschenen. De meeste hebben veel gemeenschappelijk en verschillen 
slechts in details. Een onderlinge vergelijking toont een brede tolerantie 
voor variërende theologische perspectieven aan. Hieronder volgt een sa-
menvatting van Joodse geloofsbeginselen:
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1. Monotheïsme - het Jodendom is gebaseerd op strikt unitaristisch mo-
notheïsme, het geloof in één God. God wordt opgevat als eeuwig, de 
Schepper van het heelal en de bron van ethiek.

2. God is één - het idee van een dualiteit of een drievuldigheid van God 
is voor Joden een heresie (godslastering); het wordt beschouwd als ver-
want aan polytheïsme.

3. God is omnipotent of almachtig (binnen de grenzen van de logica) en 
omniscient of alwetend. De verschillende namen van God zijn manie-
ren om verschillende aspecten van Zijn aanwezigheid in de wereld uit 
te drukken.

4. God is niet-fysisch, niet-materieel en eeuwig. Alle verklaringen in de 
Hebreeuwse Bijbel en in de rabbijnse literatuur die zich van antropo-
morfisme bedienen (de voorstelling van God in menselijke vormen), 
zijn metaforen, aangezien het anders onmogelijk zou zijn om over God 
te spreken.

5. Aan God alleen kan men een gebed aanbieden. Iedere tussenpersoon 
tussen een mens en God, verplicht of optioneel, wordt traditioneel als 
afvallig beschouwd.

6. De Tenach en veel van wat in de Misjna en Talmoed wordt beschreven, 
is het product van goddelijke openbaring. Hoe de openbaring werkt en 
wat het precies betekent wanneer men zegt dat een boek ‘goddelijk’ is, 
is altijd een kwestie van geschil geweest. Onder Joden bestaan verschil-
lende begrippen van dit concept.

7. De woorden van profeten zijn waarheden.
8. Mozes was de voornaamste profeet.
9. De Thora, de vijf boeken van Mozes, is de primaire tekst van het Jo-

dendom. Het rabbijnse Jodendom stelt dat de Thora dezelfde is als die 
door God aan Mozes werd gegeven op de berg Sinaï. Het orthodoxe 
Jodendom stelt dat de Thora van nu precies gelijk is aan wat toen werd 
ontvangen, afgezien van een klein aantal fouten in de overschrijving. 
Wegens de ontwikkelingen in het tenachisch, archeologisch en taal-
kundig onderzoek verwerpen vele Joden dit principe. In plaats daarvan 
aanvaarden zij dat de kern van de mondelinge en geschreven Thora 
van Mozes afkomstig is, maar dat de geschreven Thora van nu uitgege-
ven is met andere documenten. God zal alleen diegenen belonen die 
Zijn geboden nakomen, en hen straffen die ze overtreden hebben. God 
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koos het Joodse volk om een uniek verbond met Hem te hebben; de 
beschrijving van deze overeenkomst is de Thora zelf. Joden geloven dat 
zij voor een specifieke opdracht zijn gekozen; om een licht te zijn voor 
de naties en een overeenkomst met God na te komen zoals die wordt 
beschreven in de Thora. Het reconstructionistisch Jodendom verwerpt 
de idee van uitverkiezing geheel en al.

10. Er zal een Joodse Messias komen of wellicht een messiaans tijdperk.
11. De ziel is zuiver bij de geboorte. Mensen zijn geboren met een jetser 

hatov, een tendens om goed te doen en een jetser hara, een tendens om 
slecht te doen. Daarom zijn de mensen vrij de weg in het leven te kiezen 
die zij willen nemen.

12. Mensen kunnen boeten voor zonden, die slechts fouten zijn in het na-
komen van de wetten. De liturgie van de ‘ontzagwekkende dagen’ (Rosj 
Hasjana en Jom Kipoer) en de tien dagen van inkeer ertussen verklaren 
dat het gebed, boete doen en tsedaka, het verplichte geven voor goede 
doelen (en hierin dus verschillen van de vrijwillige liefdadigheid), zon-
den herstelt. Boete doen wordt alleen zinvol geacht indien vergezeld 
van een oprecht besluit om op te houden met onaanvaardbare acties 
en zelfs dan alleen als acties om verontschuldigingen aan derden aan te 
bieden eerlijk worden ondernomen.

Joden in een synagoge op jom kippoer, door Maurycy Gottlieb (1878)



124

Richtingen in het Jodendom
Hieronder volgt een opsomming van de primaire richtingen binnen het 
rabbijns en niet-rabbijns Jodendom, met enige onderverdeling bij het zeer 
versnipperde orthodoxe Jodendom. Het reconstructionistisch- en niet-rab-
bijns Jodendom zijn klein van omvang.

• Rabbijns Jodendom 
o Orthodox Jodendom – aanhangers zien zichzelf meestal als prak-

tiserend van het normatieve Jodendom en niet als een beweging. 
“Orthodox” is in dit verband niet gelijk aan religieus, ondanks het 
bestaan van een niet vast te stellen verbinding tussen die twee. Het 
orthodox Jodendom is op te splitsen in: 

o Modern-orthodox Jodendom en
o Charedisch Jodendom, vaak bekend onder de minder politiek cor-

recte naam “ultraorthodox”. Het charedisch Jodendom is wederom 
onderverdeeld in twee hoofdstromingen: 

o Chassidisch Jodendom dat uit tientallen chassidische bewegingen 
bestaat, in aanhang variërend van enkele tientallen mensen tot ruim 
100.000, en

o Mitnagdiem (tegenstanders) of “Litouws Jodendom”, een richting 
die in Litouwen ontstond en inging tegen het chassidisme. Tegen-
woordig wordt de naam gebruikt voor het haredi-Jodendom, dat 
niet chassidisch is. Het mag niet worden verward met de Joodse ge-
meenschap van Litouwen. Vaak worden Sefardische Joden - van de 
strikt orthodoxe variant - ook onder deze tak gerekend; soms wor-
den zij als aparte tak van het charedisch Jodendom gezien.

• Masorti Jodendom – hangt een evolutie in Joodse wetgeving (de ha-
lacha) aan die groter is dan de principes van het orthodox Jodendom 
toestaan. Onder de revisies zijn er vele met betrekking tot het ophef-
fen van de traditioneel verschillende rollen van mannen en vrouwen. 
Masorti betekent ‘traditioneel’ in het Hebreeuws. De Masorti-beweging 
is meer bekend als “conservatief”, de officiële naam in de Verenigde Sta-
ten, waar ze het grootst is. Conservatief betekent hier dat men zich, 
in tegenstelling tot het liberaal Jodendom, wil houden aan de meeste 
principes van het traditionele Jodendom.
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• Liberaal Jodendom – voorstander van verregaande integratie in de 
maatschappij en een persoonlijke interpretatie van de Thora. Deze be-
weging is oorspronkelijk afkomstig uit Duitsland, als een reactie op de 
spanning tussen het traditionele Jodendom en de Verlichting. Het li-
beraal Jodendom is ook bekend onder de namen “reform”, de officiële 
naam in de Verenigde Staten, en “progressief”, de overkoepelende naam 
in het Verenigd Koninkrijk. 
o Reform Jodendom - de grootste beweging binnen het liberale Jo-

dendom.
o Reconstructionistisch Jodendom – een kleine, liberale Joodse bewe-

ging, voornamelijk in de Verenigde Staten. De persoonlijke interpre-
tatie van de Thora wordt in consensus gezocht, waarmee het meestal 
iets traditioneler is dan het reform Jodendom.

• Niet-rabbijns Jodendom 
o Karaïtisch Jodendom – een kleine beweging die alleen de geschreven 

Thora (= Tenach) accepteert, voornamelijk in Israël. De beweging, 
ooit omvangrijk, neemt snel af in omvang vanwege secularisatie. Zij 
worden door de rabbijns-Joodse wereld algemeen niet als Joods er-
kend, maar wel door de staat Israël.

o Beta Israël – in Ethiopië hadden de meeste Joden alleen toegang 
tot de Tenach. In Israël seculariseren de meesten, terwijl anderen 
zich aansluiten bij het orthodoxe Jodendom. De oudere genera-
tie bewaart de Beta Israël-traditie, maar wellicht niet als ideologie. 
Daarmee is het onduidelijk of dit een richting binnen het niet-rab-
bijnse Jodendom is of slechts een rabbijnse gemeenschap met enige 
afwijkende praktijken.

o Nazarener - ook bekend als Nazareth-Jodendom, een kleine Joodse 
groep die enkel de geschreven Tenach en het Aramees Evangelie ac-
cepteert. Deze groep stond bekend als de volgelingen van Yahshua 
en werd erkend door elke andere Joodse stroming. Ze zijn niet te 
verwarren met christenen of Messiaanse Joden. De groep werd la-
ter vervolgd door de Farizeeën en voor de rechtbanken gebracht en 
door christenen vermoord. De meeste Nazoreeërs vandaag wonen 
in Amerika en Israël. De Nazoreeërs volgen dezelfde Bijbelse kalen-
der zoals de Karaïeten en verwerpen hierdoor het rabbijns en Messi-
aans Jodendom en het christendom.
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• Overigen 
o Messiasbelijdende Joden behoren tot een godsdienstige groepering 

die Jezus beschouwt als de door God in de Bijbel beloofde Messias. 
Door het Jodendom wordt deze stroming gezien als christelijk, hoe-
wel er Joden zijn die zich er wellicht toe rekenen. Messiasbelijdende 
Joden combineren in hun geloofsleven aspecten uit zowel het chris-
tendom als het Jodendom.

Noten
1. Omhoog ↑ D. Boyarin - J. Boyarin, Diaspora: Generation and the 

Ground of Jewish Identity, in Critical Inquiry 19 (1993), p. 721.

Zijn verschillen overbrugbaar? 
Ondanks de gesprekken die plaatsvinden tussen bepaalde Joodse en chris-
telijke groepen, is er tussen beide godsdiensten een wereld van verschil. De 
verhouding tussen deze beide godsdiensten is al vanaf het ontstaan van het 
christendom problematisch geweest.

De kern van het verschil is dat het christendom Jezus Christus als Zoon van 
God belijdt, terwijl het officiële Joodse standpunt daarentegen is dat God 
geen Zoon heeft. Beide godsdiensten gaan er wel van uit dat er één God 
is. In het christendom en in het Nieuwe Testament wordt God gekend als 
God die tegelijk drie naturen kent, Vader, Zoon en Heilige Geest. Dit wordt 
de heilige Drie-eenheid genoemd. 

Joden geloven dat God Eén en ondeelbaar is. Het woord ‘Eén’ is geen bij-
voeglijk naamwoord. Uit eerbied voor die heilige naam JHWH spreekt 
men dit uit als Adonai. Men noemt God ook wel ‘de Eeuwige’. De Eeuwige 
is de heiligste naam voor God, die de eerste en de laatste is. Het betekent 
dat God geen Vader heeft en geen Zoon en er geen ander wezen buiten de 
Eeuwige om kan zijn. Het woord Eeuwige komt echter niet in de Tenach 
voor als de naam van God. Het woord “eeuwige” wordt altijd gebruikt als 
een bijvoeglijk naamwoord. In Genesis 1:26 en in Genesis 11:7 spreekt God 
over Zichzelf in het meervoud. Dat zou toch veel stof tot nadenken moe-
ten geven. Ook het woord “Eén” in het Hebreeuws (Achad of Echad) geeft 
aan dat er sprake is van een verenigd Eén zijn. 
Naast dit onoverbrugbare verschil zijn er tot vandaag ook grote spannin-
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gen geweest tussen de beide godsdiensten. Met name de zogenoemde ver-
vangingstheologie heeft de verhouding tussen christendom en Jodendom 
behoorlijk verstoord. Een groot deel van het christendom, met name de 
r.k. kerk, de oosters-orthodoxe kerken en de reformatorische kerken heb-
ben heel lang op het standpunt gestaan dat hun kerken in de plaats van 
Israël zouden zijn gekomen. Dit standpunt heeft veel ellende te weeg ge-
bracht, met name voor het Joodse volk. Ze zijn de eeuwen door vervolgd, 
verstrooid en gedeeltelijk vernietigd. 

De vervangingstheologie is mede verantwoordelijk voor christelijk anti-
semitisme en heeft de positie van de Joden ten opzichte van de christe-
nen aanzienlijk ondermijnd. De Joden werden daardoor erg kwetsbaar en 
konden gemakkelijk het doelwit worden van vervolgingen. In de landen 
waar de zogenaamde christelijke godsdienst staatsgodsdienst werd, zoals 
b.v. in Spanje en Portugal, heeft de kerk daadwerkelijk meegewerkt aan de 
vervolging van de Joden. Maar ook in Amerika werden Joden ca. 200 jaar 
geleden nog gedwongen zich te bekeren tot het christendom. Dit betrof 
veelal donker gekleurde Joden uit Afrika, o.a. Niger.

Pas nadat het tot de kerken doordrong wat er tijdens de Tweede Wereld-
oorlog in de vernietigingskampen was gebeurd met de Joden werd de ver-
vangingstheologie in diverse kerken ter discussie gesteld en tegelijk de ver-
houding tussen het christendom en het Jodendom, c.q., Israël herzien. In 
sommige kerkordes is dit ook schriftelijk vastgelegd.
In artikel 7 van de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bijvoorbeeld 
staat dat de kerk geroepen is om gestalte te geven aan haar onopgeefbare ver-
bondenheid met het volk Israël. De meningen verschillen sterk over hoe die 
onopgeefbare verbondenheid in praktijk te brengen. Het variëert tussen een 
uiterst kritische houding ten opzichte van de tegenwoordige staat Israël tot en 
met een blindelings vertrouwen in alles wat maar met Israël te maken heeft. 
Bij alle verschillen wordt binnen de kerken één ding over het hoofd gezien; 
de onmogelijkheid om het Jodendom en christendom onder één godsdien-
stige noemer te kunnen plaatsen. Binnen het Jodendom heeft men wel 
oog voor deze onmogelijkheid. Centraal in het Jodendom staat immers de 
Joodse wet. Welk voedsel wel of niet door Joden gegeten mag worden, de 
gebeden, de feestdagen en omgang met gasten en zakenrelaties zijn voor-
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schriften uit de wet die men moet vervullen om God te dienen. Het chris-
tendom is bij de uitvoering van de Joodse wetten slechts zelden relevant. 
De behoefte aan dialoog met christenen is vanuit Joodse zijde beduidend 
minder dan andersom.

Deze houding is heel goed te begrijpen. Het verleden blijft op de achter-
grond een grote rol spelen. Bovendien zijn weinig kerken tot nu toe bereid 
geweest hun schuld te belijden tegenover het Joodse volk. Nu is schuld 
belijden altijd een moeilijke zaak, maar daar komt bij dat hoewel men in 
de kerken wel zegt dat de rol van Israël blijkbaar nog niet is uitgespeeld 
en dat God blijkbaar toch Zijn uitverkoren volk niet heeft verworpen, dat 
vaak in de praktijk niet zichtbaar is. In de praktijk blijkt de liefde voor het 
Joodse volk toch nog erg onder druk te staan, omdat men allerlei belijde-
nisgeschriften en formulieren gelijkstelt aan Gods Woord. Een voorbeeld: 
de doop is in de plaats gekomen van de besnijdenis. Waar bemoeien de 
kerken zich mee? De besnijdenis is specifiek ingesteld voor het Joodse volk 
en is onderdeel van de eeuwige belofte aan Abraham. 
Zo is ook het Nieuwe Verbond niet opgericht met de kerk maar met het 
Joodse volk, om te beginnen met de Joodse discipelen en de rest komt ook 
zeer zeker. Dat de andere volken daar ook in mogen delen is Gods genade. 
Zij worden geënt in de afgehouwen stronk Israël.
Die stronk is inmiddels ook weer uitgelopen. 
Er staan nog heerlijke beloften voor het Joodse volk in de Tenach die nog 
niet zijn vervuld. 
God komt tot Zijn doel met heel Israël en dan zal heel Israël bekeerd en 
zalig worden en de Heere gaan dienen met heel hun hart onder leiding van 
hun Messias. Wie die Messias is, daarover is nog verschil van mening, maar 
het zal niet lang meer duren, dan weten we dat ook. 

Voorwaarden voor echt goede gesprekken tussen leden van beide gods-
diensten zijn wederzijds respect en het erkennen van de verschillen. Zo 
ontstaan er geen misverstanden en leert men elkaar beter begrijpen. Het 
is goed om kennis te nemen van elkaars inzichten en van elkaars geschrif-
ten. Christenen dienen vooral hun liefde daadwerkelijk te tonen voor het 
Joodse volk, zoals dat b.v. gebeurt door de organisatie Christen voor Israël, 
(Genesis 12:3; Numeri 24:9). Dat betekent niet, alles goedkeuren wat Israël 
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doet, maar ook niet meegaan in de vele negatieve berichtgevingen over 
Israël en de negatieve besluiten van de V.N. De landbelofte aan het Joodse 
volk is nog steeds van kracht. Was wel tijdelijk onderbroken zoals de Heere 
God voorzegd had. Maar Hij heeft ook gezegd dat het een tijdelijke zaak is 
en dat het Joodse volk weer terug zal keren om het beloofde land in bezit 
te nemen. En dat zien we nu gebeuren. De vijanden van Israël willen dat 
natuurlijk niet, maar hiermee gaan ze wel in tegen de beloften van God. 

Als christen mogen wij hen ook desgewenst de Schriften van de Tenach 
verklaren zoals Yeshua dat gedaan heeft aan Zijn Joodse discipelen. Daar-
bij moeten we echter nooit vergeten dat wij geen mens kunnen bekeren en 
dat het God is die het verstand moet openen om de Schriften te verstaan. 

Beleving van het Jodendom in 2011
De Joden leven volgens de regels van de Thora. Hun voorganger noemt 
men rabbijn. Joodse diensten worden gehouden in de synagoge. 

De Joden kennen de volgende religieuze feesten:
Opgangs- of Pelgrimsfeesten: Pesach, Sjavoeot, Soekot en Simchat Tora. 
Deze feesten worden al in de Bijbel genoemd. Ze wijzen naar het oogst 
seizoen in het land Israël. Tijdens deze feesten bezocht men de tempel in 
Jeruzalem om een offer te brengen.
De Hoge Feesten of ‘Ontzagwekkende Dagen’: Rosj Hasjana en Jom Ki-
poer. Hierbij staan inkeer en boetedoening centraal.
De Halffeesten: Chanoeka, Poeriem, Toe Bisjvat en Lag Baomer. Op deze 
feestdagen mag men werken, in tegenstelling tot de Pelgrimsfeesten en 
Hoge Feesten.

De Joden hanteren een maankalender van twaalf maanden. Een maanjaar 
is korter dan een zonnejaar, dit zou problemen kunnen geven met de fees-
ten, doordat ze zouden opschuiven, zou een lentefeest als Pesach om de 
zoveel jaar in de herfst of de winter vallen. Om dit te voorkomen wordt de 
twaalfde maand, adar, zeven keer in de negentien jaar herhaald. Zo blijft 
het Joodse jaar in de pas lopen met de het zonnejaar.
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De Joodse maanden zijn: 
1: nisan (30 dagen) maart-april
2: ijar (29 dagen) april-mei
3: sivan (30 dagen) mei-juni
4: tammoez (29 dagen) juni-juli
5: av (30 dagen) juli-augustus
6: eloel (29 dagen) augustus-september
7: tisjri (30 dagen) september-oktober
8: chesjvan (29 of 30 dagen) oktober-november
9: kislev (30 of 29 dagen) november-december
10: tevet (29 dagen) december-januari
11: sjevat (30 dagen) januari-februari
12: adar (29 of 30 dagen) februari-maart
13: extra adar (29 dagen) maart–april

Hebben de Tenach en het Nieuwe Testament 
verschillende auteurs?

Volgens de rabbijnen is de Thora door God Zelf via Mozes aan Israël gege-
ven. En ook de profeten kregen van God Zelf de boodschappen die zij aan 
het volk moesten doorgeven. 
Het Nieuwe Testament mag dan wel Joodse schrijvers hebben maar is niet 
van God Zelf afkomstig, aldus de rabbijnen. 
Het is zeker waar dat God Zelf in de Tenach in de Thora en via de profeten 
aan het woord was. Maar ook de Tenach bevat boeken die niet door God 
Zelf zijn gedicteerd maar door Joodse schrijvers zijn opgetekend, geïnspi-
reerd door de Heilige Geest. Met name denken we hierbij aan de Psalmen. 

Dat er verschil van mening bestaat over het Nieuwe Testament is duidelijk. 
Indien men op het standpunt staat, zo als de rabbijnen doen, dat Yeshua 
niet de Zoon van God is, dan is het verschil in inzicht niet te overbruggen. 
Indien men er echter van uitgaat dat Yeshua de Zoon van God is, de Messi-
as, dan staan in de Evangeliën heel veel woorden die door Hem, door God 
gesproken zijn. En verder zijn de schrijvers van het Nieuwe Testament alle-
maal Joodse schrijvers, die geïnspireerd zijn geweest door de Heilige Geest. 
Op dezelfde wijze als koning David dit is geweest. 
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Verschillen tussen Jodendom en Christendom

Christelijk geloof Joodse geloof

1. Christenen geloven in de Drie-
eenheid (Vader, Zoon en Heilige 
Geest). De Heilige Geest en Jezus zijn 
beide God.  Genesis 1:26 Laat Ons 
mensen maken naar Ons beeld en 
Onze gelijkenis. Door het Woord is 
alles geschapen. Jezus is het Woord. 
Zie ook: Jesaja 48:16b...en nu de 
Heere  HEERE en Zijn Geest heeft Mij 
gezonden.

1. Joden geloven in de Eenheid van 
God. Deze eenheid staat buiten 
de Schepping en is dus met niets 
te vergelijken. Schepsels maken 
geen deel uit van deze Eenheid. De 
spirituele en fysieke werelden die God 
geschapen heeft bestaan niet in hun 
eigen werkelijkheid. Zij vormen een 
uitbreiding van goddelijke energie.

2. De christelijke Messias is een 
Goddelijk Persoon. Hij is de Zoon 
van God. Spreuken 8:22-29. Van 
eeuwigheid af gezalfd geweest Micha 
5:1 Wiens oorsprong is van de dagen 
van eeuwigheid.

2. De Joodse Masjiach heeft een 
gewone vader en is een persoon met 
goddelijke gaven. De Masjiach is géén 
God c.q. zoon van God en kan dus ook 
niet aanbeden worden.

3. De christelijke Messias zal nog een 
keer terugkomen. Dat beloofde Hij 
toen Hij al een eeuwige verlossing op 
de dood en satan had bewerkt voor 
allen die in Hem zouden gaan geloven. 
Bij Zijn tweede komst zal Hij Israël 
verlossen van al haar vijanden.

3. De Joodse Masjiach zal meteen voor 
verlossing zorgen.

4. De christenen geloven  in 
de erfzonde; de mens is tot het kwade 
geneigd. Job 14: 4 Wie zal een reine 
geven uit de onreine ? Niet één. Psalm 
51:7 Zie, ik ben in ongerechtigheid 
geboren en in zonde heeft mij mijn 
moeder ontvangen.

4. Het Jodendom stelt dat de mens 
zuiver geboren wordt en slechts naar 
het kwade neigt. De vrije wil speelt een 
erg  belangrijke rol.

5. Christenen hebben geen plicht 
de Torah na te leven. Jezus heeft de 
Torah vervuld. Christenen leven door 
de Geest van Jezus. De vrucht van de 
Geest is verwoord in Galaten 22:5 Zie 
Jeremia 31:33;Hebrew 8:10; Ezechiël 
11:19; Ezechiël 36:25-27.

5. Joden dienen de Torah na te 
leven. Voor niet-Joden gelden 
de Noachitische geboden.
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6. Christenen geloven dat de duivel 
bestaat. Zij zien hem als  een macht 
die tegenover God staat en tegen God 
strijdt. Maar God houdt hem wel aan 
de ketting.

6. Joden geloven dat satan alleen in 
opdracht van God kan  handelen; het 
is geen aparte macht.

7.  God is aan de mens gelijk geworden 
in Zijn Zoon Jezus. Doel van het leven 
is God lief hebben boven alles en de 
naaste als onszelf. Daaruit vloeit het 
werken en spreken voort.

7. God is geen mens. Doel van 
het leven is om de Schepping te 
vervolmaken, dat wil zeggen de wereld 
goddelijk te maken (de hemel op 
aarde brengen).

8. God accepteert wel een 
mensenoffer (Jezus). Eenmalig!!

8. God accepteert geen mensenoffer.

9. Jezus is de Knecht des Heeren. Israël 
is ook knecht des Heren. In Daniël 
9:25,26 wordt Zijn lijden en sterven 
voorzegd. Israël kan geen Knecht des 
Heeren zijn volgens Jesaja 53:1-12, dat 
is Jezus, een Persoon.

9. Israël is Knecht des Heeren (Jesaja 
53).

10. Christenen vormen alleen een 
religie, een geloofsgemeenschap. 

10. Joden vormen zowel een volk als 
een religie.

11. Christenen hebben geen eigen land 
nodig om de opdracht van Jezus uit te 
voeren. Die opdracht heeft betrekking 
op de gehele wereld. 

11. Joden hebben eigen land nodig om 
de goddelijke taak te  vervullen. 

12.De christelijke Bijbel betreft zowel 
de Tanakh als het NT. De Tanakh bevat 
vele profetieën over de Messias Jezus.

12. De Joodse Bijbel behandelt de 
geschiedenis van het  Joodse volk en 
de relatie die Joden met God hebben.

13.Alleen mensen die in Jezus 
geloven worden behouden en gaan na 
hun sterven naar het Paradijs.

13. Alle rechtvaardige 
mensen hebben toegang tot de  
komende Wereld.

14. Jezus heeft de Torah voor  
100 % vervuld. Jezus is liefde  omdat 
God liefde is. Zie 1 Johannes 4:16.

14. De Torah is de weg die leidt tot 
liefde.

15. Bij christenen staat het geloof 
in Jezus  (als God/Zoon van  God) 
centraal. Daaruit vloeit het dienen 
voort.

15. Bij Joden staat het dienen van 
God centraal.

16. Christenen kennen de schriftelijke 
Torah en NT. Bovendien  hebben ware 
christenen de Heilige Geest ontvangen 
waardoor zij in staat geacht worden in 
overeenstemming met Gods Woord te 
leven.

16. Joden hebben de schriftelijke en 
mondelinge Torah en leven die na. 
Alleen orthodoxe Joden proberen dat 
te doen. Seculiere Joden doen dat niet.
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17. Christenen mogen delen in het 
Nieuwe Verbond dat Jezus met Israël 
heeft gesloten. God/Jezus  heeft een 
nieuw verbond met Israël gesloten, 
gebaseerd op op het door Jezus 
gegeven offer op Golgotha. Gesloten 
met Joodse discipelen van Jezus en 
met allen die in Jezus gaan geloven. 
Zie Jeremia 31. 

17. Verbond tussen God en Abraham/
Israël is eeuwig geldig. Het verbond 
op de Sinaï heeft Israël verbroken. 
God belooft in Jeremia 31 een nieuw 
verbond met Israël te sluiten. 

18. God heeft Zich geopenbaard 
in Zijn Zoon Jezus. Zijn discipelen 
hebben de stem van God gehoord op 
de berg Tabor Daar bevestigde God dat 
Jezus Zijn Zoon is.

18. Alle Joden zijn getuigen geweest 
van de openbaring  van God bij de 
berg Sinaï.

19. Christendom is geen sprookje over 
Jezus. God en Jezus  zijn één. Jezus 
heeft dat bewezen door Zijn vele 
wonderen die Hij heeft gedaan en 
door Zijn opstanding uit de dood.

19. Jodendom is geen sprookje. God 
bestaat onafhankelijk.

20. Het was/is niet de opdracht van 
God aan de Joden om andere mensen 
te bekeren tot het Jodendom. De 
Joodse discipelen van Jezus kregen 
de opdracht om het Evangelie te 
verkondigen in de gehele wereld. Zij 
bekeerden niemand. De Heilige Geest 
van God zegende hun verkondiging 
waardoor mensen hun zonden 
beleden en zich bekeerden.

20. Joden zijn er niet op uit andere 
mensen te bekeren tot het Jodendom

21. Christen worden hoeft niet 
moeilijk te zijn. Het is geloven,  
zonden belijden, vergeving ontvangen, 
het oude leven verlaten en in een 
nieuw leven met Jezus wandelen.

21. Toetreding tot het (orthodoxe) 
Jodendom is erg lastig en kost veel 
studiejaren. Het wordt door Rabbijnen 
ontmoedigd.

22. Het Christendom heeft als basis de 
Tanakh en het NT. Sommige groepen 
hebben belijdenis geschriften en 
dogmatieken.

22. Het Jodendom kent de Torah en de 
Talmoed als basis van hun geloof.

23. De Bijbel leert dat een mens 
rechtstreeks tot God mag  bidden. Een 
christen heeft Jezus als voorspraak . 

23. Het Jodendom stelt dat de mens 
alleen rechtstreeks tot God kan 
bidden.
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24. Een mens die niet in God gelooft is 
God ongehoorzaam en leeft onder de 
toorn van God. Een christen is iemand 
die in de Drie-enig God gelooft. Het 
geloof in Jezus is bepalend voor zijn  
behoud.

24. Een Jood is iemand die een Joodse 
moeder heeft of toegetreden is tot het 
Jodendom. Een Jood blijft zijn hele 
leven Joods ongeacht of hij/zij wel of 
niet God dient.

25. In het Christendom gaat het om: 1. 
God liefhebben en dienen boven alles 
en de naaste als onszelf. 2. Jezus is de 
Heer van hun leven. 3. Getuigen van 
Jezus zijn. 4 Christenen zijn burgers 
van een  Rijk in de hemel.

25. Volgens het Jodendom is de 
mens partner van God in het  
scheppingsproces. Doel is de schepping 
te vervolmaken de hemel op aarde 
brengen.

26. Het Christendom interpreteert de 
Torah/Tankah zoals Jezus deze uitlegde 
aan Zijn discipelen. Wie kan dat nu 
beter doen dan de Zoon van God?

26. Het Jodendom interpreteert 
de Torah correct en begrijpt zo de 
boodschap van God om de wereld 
goddelijk te maken.

27. Veel christenen spreken over een 
Joods-christelijke traditie. Dit wordt 
gezegd omdat het Christendom 
ontstaan is uit het Jodendom.  Het 
waren Joodse apostelen die het 
Evangelie hebben verkondigd 
en gemeenten hebben gesticht. 
Dat christenen van Ezau zouden 
afstammen is grote onzin.

27. Veel orthodoxe Joden 
ontkennen dat er sprake is van 
een Joods-christelijke traditie. 
Volgens het Jodendom zijn Joden 
de nakomelingen van Jakob en 
christenen de nakomelingen van Ezau 
(Edom - Romeinen). Israël (Jakob) 
wordt gezien als de spirituele wereld 
terwijl Edom de materiële wereld 
voorstelt. Er is een kosmische strijd 
gaande tussen deze twee naties en deze 
twee werelden. De Joodse diaspora 
wordt Galoet Edom genoemd.

28. Een christen is niet afhankelijk van 
een plaats om samen te komen. Men 
kan overal God aanbidden in Geest en 
waarheid.

28. Huis van samenkomst is de 
synagoge.

29.  Geestelijke leiders zijn degenen 
die de gave van de Geest ontvangen 
hebben. Efeziërs 4:11 En Hij heeft 
sommigen  gegeven als apostelen, 
anderen als profeten, weer anderen als 
evangelisten en nog weer anderen als 
herders en leraars.

29. Religieuze leiders zijn de rabbijn 
en de opperrabbijn.

30. De zondag is de opstandingsdag 
van Jezus. Op die dag komt de 
gemeente van Jezus samen. 

30. Een heilige dag is de Shabbat 
(zaterdag).
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31. Christendom komt vooral in 
Europa, Noord- en Zuid- Amerika 
voor. Het groeit momenteel ook snel 
in Afrika en Azië

31. Jodendom wordt vooral in 
Israël, Europa en Noord- Amerika 
gepraktiseerd.

32. Er zijn ongeveer 2 miljard 
christenen.

32. Er zijn ongeveer 14 miljoen Joden.

33. Christendom legt de nadruk op 
geloof en daden. Geloof zonder de 
daden is dood. 

33. Jodendom legt de nadruk op 
daden (via daden komt men tot 
geloof)

34. Godsdienst van geloof en genade. 34. Godsdienst van de wet en genade.

35. Zonde overwinnen door het geloof 
in Jezus en door de kracht van de 
Heilige Geest. 

35. Zonde overwinnen door naleving 
van Gods wet.

36. Goede werken en geloof horen bij 
elkaar. In het NT staat dat het geloof 
zonder de werken dood is.

36. Mens moet Gods handelen 
nabootsen. Menselijk handelen is van 
absoluut belang.

37. Het aardse recht is helaas niet 
beperkt door de Bijbel.

37. Het aardse recht niet beperkt 
vanwege de Torah.

38. Christenen gebruiken de ‘heidense’  
kalender.

38. Joden hanteren Joodse kalender.

39. God heeft een nieuw verbond met 
de Joden gemaakt, waaraan ook niet-
Joden deel kunnen krijgen door geloof 
in Jezus.

39. Verbond van God met niet-Joden 
bestaat al sinds Noach  (Noachitisch 
verbond).

40. Geen koshere huishouding. 40. Koshere huishouding.

41. Christenen lezen vooral de Bijbel.  41. Joden hebben de plicht de 
Torah intensief te bestuderen. De 
meerderheid van de Joden doet dit 
helaas niet.

42. Men kan zekerheid van vergeving 
van alle zonden verkrijgen.

42. Joden hebben geen zekerheid van 
vergeving van zonden.

43. Het oprecht waar geloof wordt 
verzegeld door de Heilige Geest.

43. Joden kennen dit niet

44. Een oprecht waar gelovige zal 
wel beoordeeld, maar niet meer 
veroordeeld worden door Jezus.

44. Met Jezus hebben wij niets te 
maken. Het is God die ons been 
eventueel veroordeeld.

45. De oprecht waar gelovige is 
volmaakt in Jezus.

45. Een mens kan niet volmaakt zijn.
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46. Voor een oprecht waar gelovige 
werken alle dingen mede ten goede.

46. Ken Hem in al uw wegen, en Hij 
zal uw paden recht  maken.  Spreuken 
3: 6 

47. De oprecht waar gelovige is een 
burger van het hemelse rijk.

47. Op aarde kan men geen burger van 
een hemels rijk zijn.

48. 1 Johannes 2: 23 Een ieder, die den 
Zoon loochent, heeft  ook den Vader 
niet; wie den Zoon belijdt, heeft ook 
den Vader.

48 Joden erkennen Hem (Yeshua) niet.

49. Handelingen 4: 12 En de zaligheid 
is in geen Ander; want er is ook onder 
den hemel geen andere Naam, Die 
onder de mensen gegeven is, door 
Welke wij moeten zalig worden.

49. Joden erkennen Hem (Yeshua) 
niet. 

50. God openbaarde Zich aan Adam 
en Eva, Noach, Abraham, Mozes, de 
profeten en door middel van Zijn 
Zoon Jezus aan de mensheid.

50. God openbaarde zich aan Adam 
en Eva, Noach, Abraham, Mozes en de 
profeten. 

51. Vergeving van zonden door geloof 
in Jezus die op Golgotha een volmaakt 
offer gebracht heeft. Jezus was   een 
Jood, een volmaakt mens en ook de 
Zoon van God.

51. Vergeving van zonden door 
belijdenis van zonden op Jom Kippoer. 
Vroeger door de offerdienst in de 
tempel.

52. Tanakh en NT zijn beide 
geschreven door Joden, die 
geinspireerd werden door de Heilige 
Geest of het Woord rechtstreeks van 
God ontvingen. 2 Petrus 1:20,21.

52. Alleen de Tanakh is het Woord van 
God. 

53. De God, die hemel en aarde 
geschapen heeft, wil niet dat er één 
mens verloren gaat. Hij zegt: “Bekeert 
u van uw zonden”. Het bloed van Zijn 
Zoon reinigt van alle zonden. Gelooft 
deze blijde boodschap.

53. Een Jood kent zo’n aanbod niet.
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9. god en het JaInIsme 
Jainisme

Wat is het jainisme?
Het jainisme is een van de wat kleinere wereldreligies met wereldwijd zo’n 
8 tot 10 miljoen aanhangers. De meeste jains bevinden zich in de Indiase 
deelstaat Punjab, maar ook in andere deelstaten van India, oa in Rajast-
han en Gujarat, treft men jaingemeenschappen aan. Buiten India wonen 
er jains in de VS, Engeland en Belgie(Antwerpen). Het jainisme kenmerkt 
zich door strengheid. Het doel van een jain-(asceet) is het bereiken 
van moksha(bevrijding), door het bevrijden van de zuivere ziel. Dit 
gebeurt niet door de aanbidding van een uiterlijke God, maar door 
het praktiseren van o.a. ascese en zelfkastijding, soms met de dood als 
gevolg wanneer men de weg van ‘sallekhana’(rituele uithongering) bewan-
delt om het ultieme doel te bereiken. Door het volgen van het ‘jain-pad’, 
zal men uiteindelijk de perfecte kennis en alwetendheid vergaren, 
wordt de ziel bevrijd en zal verlichting optreden.

Stichter van het jainisme
Vardhama Mahavira (599-527 v.Chr.) wordt gezien als de stichter en grond-
legger van het jainisme. Mahavira(= grote held) was een tijdgenoot van 
Buddha en leefde in de 5-de eeuw voor Christus in de Indiase deelstaat 
Bihar. Terwijl Buddha zijn ‘pad van het midden’ verkondigde voor het 
bereiken van ‘moksha’ (=bevrijding), was het volgens Mahavira alleen 
mogelijk om een ‘kavalin’ (=een verloste, ‘kava gnan’= alwetendheid) 
te worden, d.m.v. het bewandelen van een pad dat gekenmerkt wordt 
door strictheid en strengheid. Mahavira kwam net als Gautama Buddha 
voort uit de kaste van de ‘Kshatriya’s’ (krijgers).

Varianten
Het jainisme leert dat de jainistische filosofie een inzicht in en een codifica-
tie van eeuwige universele waarheden is, die af en toe onder het mensdom 
vergeten raken, maar later door het onderwijs van mensen weer verschij-
nen aan degenen die verlichting of alwetendheid (Keval Gnan) hebben 
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bereikt. Het jainisme kent twee belangrijke varianten: Digambar en Shve-
tambar.
De ‘Digambar’ kent men ook wel als de ‘met lucht bekleden’, omdat 
deze groep monniken naakt door het leven gaat. Het naakt zijn wordt 
niet beschouwd als zijnde ‘zondig’, integendeel, het wordt gezien als 
symbool van de hoogste heiligheid. Bovendien is het een volledig tege-
moet komen aan het begrip ‘ahimsa’, omdat men, wannneer men kleding 
zou dragen, de kans loopt insecten schade te berokkenen, die zich tussen de 
kleding en het lichaam zouden kunnen bevinden. De ‘Digambar’-aanhan-
gers geloven ook dat alleen mannen ‘moksha’ kunnen bereiken.

Daarentegen is het volgens de ‘Svetambar’-orde voor vrouwen wel moge-
lijk om ‘moksha’ te bereiken. De ‘Svetambara’ geloven ook niet dat het 
nodig is om naakt te zijn en gaan gekleed in witte, luchtige kledij. Zij 
worden dan ook wel de ‘witgekleden’ genoemd. De ‘Svetambara’ gelo-
ven ook dat de 19-de tirthankar een vrouw was.

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Jainvlag door Jaume Ollé met swastika of svasti-
ka. Het heiligste jain symbool is de rechtswijzen-
de swastika. Jain gelovigen hebben de gewoonte 
om van losse rijstkorrels swastikasymbolen te 
maken rond het altaar van hun tempel. Links-
wijzende swastika’s, zoals die in het boeddhisme, 

worden in de jain religie niet gebruikt. Het swastikasymbool is sinds 3000 
v.Chr. in India in gebruik.

Jaintempel te Wilrijk

Het jainisme, dat traditioneel als 
Jain Dharma (Sanskriet: जैन धर्मः) 
bekendstaat, is een oude Indiase 
religie die sinds vroege tijden als 
onafhankelijk geloof en filosofie 
geldt. Het belangrijkste geschrift is 
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de Tattvartha Sutra. Jainisme is van het begin af belangrijk geweest voor 
de Indiase cultuur en had invloed op de Indiase filosofie, kunst, architec-
tuur, wetenschappen en politiek en heeft ook bijgedragen tot het geweldlo-
ze Indiase onafhankelijkheidsstreven van Mahatma Gandhi.

Aanhangers
Met ongeveer 8 tot 10 miljoen aanhangers, is het jainisme een van de klein-
ste belangrijke wereldreligies. Er zijn ongeveer 6000 jainische nonnen en 
2500 jainische monniken - de meeste monniken en nonnen zijn lid van 
Shvetambar. De grootste aanhang woont in het Indiase gebied de Punjab, 
vooral in de stad Ludhiana. Er waren ook veel jainisten in Lahore (de his-
torische hoofdstad van de Punjab) en andere steden vóór de Verdeling van 
1947 in India en Pakistan. Velen verhuisden toen naar het Indiase deel van 
Punjab. In India hebben de volgelingen van het jainisme de familienaam 
Jain. Als iemand van buiten de geloofsgemeenschap toetreedt, verandert 
hij zijn familienaam in Jain. Jainisten zullen er alles aan doen om hun kin-
deren met geloofsgenoten te laten trouwen. In Wilrijk, een deelgemeen-
te van Antwerpen, is de grootste Jain tempel buiten India gebouwd, 
welke in augustus 2010 in gebruik genomen is.

Overzicht van de leer

Tirthankara’s
Het jainisme is geen geloofsleer waarbij één God centraal staat. Ze ziet haar 
24 zogenaamde ‘tirthankara’s’ als haar historische profeten en leermees-
ters. Tirthankara’s zijn ‘makers van doorwaadbare plaatsen’. Deze plaatsen 
moet men zowel letterlijk als figuurlijk beschouwen. Omdat de tirthanka-
ra’s de staat van verlossing, zuiverheid, kennis, wijsheid en alwetendheid 
hebben bereikt, worden zij tot leraren van anderen op hun pad naar ver-
lossing en makers van geestelijk doorwaadbare plaatsen waar de discipel 
van lagere naar hogere bewustzijnsniveau’s kan stijgen. De tirthankara’s 
zijn historische figuren die afhankelijk van de ‘tijdcyclus’ (kalpa) waarin 
het universum zich bevindt, zowel de gedaante van een reus (vandaar de 
metershoge jainbeelden in het zuiden van India) als die van een mens kon-
den aannemen. De reuzen onder de tirthankara’s hadden een lange levens-
duur en konden meer dan 500 jaar oud worden, maar over bijvoorbeeld 
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Mahavira wordt gezegd dat hij de gedaante en levensduur had van een 
hedendaags mens.

Mahavira wordt binnen het jainisme gezien als de voorlopig laatste 
van de 24 zogenaamde ‘tirthankara’s’ (=makers van doorwaadbare 
plaatsen) die het jainisme kent. ‘Jain’ komt van het woord ‘jina’ dat ‘over-
winnaar’ betekent. De tirthankara’s zijn in deze ‘jina’s’ en allen die hun 
geloofsovertuigingen en gedragsregels volgden, werden ‘jains’. De eerste 
tirthankar van het jainisme is Adinath, de laatste is Mahavira. Aan 
tirthankar Adinath zijn veel tempels gewijd.
In de tempels zijn vele beelden aanwezig van Tirhankara’s.
De 24 Tirthankara’s zijn geen goden maar dienen als voorbeeld voor 
het bereiken van de eeuwige gelukzaligheid.

Tirtha’s
De letterlijk doorwaadbare plaatsen zijn de zogenaamde ‘tirtha’s’. Dit zijn 
plaatsen waar de aardse werkelijkheid overgaat in de goddelijke, en waar 
het voor de spiritueel beoefenaar makkelijker is om in contact te komen 
met het heilige en het ‘Al’. Een aantal tirtha’s van het jainisme zijn Ranak-
pur in de Indiase deelstaat Rajasthan en Shatrunjaya in de deelstaat Guja-
rat. In Ranakpur bevindt zich een van de mooiste jain-tempels, gebouwd in 
de 16-de eeuw. Shatrunjaya is een van de belangrijkste pelgrimmage-plaat-
sen voor jains: hier bevinden zich op een heuvel 863 jain tempels, gebouwd 
over een periode van 900 jaar.

Ahimsa
De belangrijkste gelofte van het jainisme is ‘Ahimsa’, de totale geweldloos-
heid; geweldloosheid tav alles wat leeft, in daden, woorden en gedachten. 
Dit is een van de vijf ‘mahavrata’s’ waar een jain-(asceet) zich aan hoort 
te houden. Jains prediken dat alle levende wezens elkaar moeten helpen 
en elkaar geen pijn mogen doen. Dit ideaal wordt gesteund door het be-
oefenen van ‘ahimsa’. Ook Mahatma Ghandi zag ‘ahimsa’ als een van de 
belangrijkste principes om een leven van zuiverheid en rechtschapenheid 
te leiden. Mahatma Ghandi werd in Gujarat geboren waar tegenwoordig 
ook nog veel jains wonen. Hij werd diep geïnspireerd door het jainisme en 
nam veel van de geloofsovertuigingen van deze filosofie over. 
Uiteraard zijn jains strikt vegetarisch; ze mogen geen vlees, vis, gevogelte en 
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schelpdieren eten en hebben een lijst van andere verboden levensmidde-
len, ze mogen tevens geen leren kleding, schoenen of voorwerpen dragen. 
Verder is het ze ook verboden om eten te bereiden, en beroepen uit te 
oefenen waarbij men de kans loopt dieren kwaad te doen of te doden.

Veel jains zijn werkzaam in de commerciele sector, in de rechterlijke en 
ingenieurswereld, in het onderwijs of in de ambtenarij. Men treft veel jains 
aan onder bankiers, juweliers, kledinghandelaars, kruideniers en industrië-
len. Zo is bijvoorbeeld een groot deel van de diamantsector in Antwerpen 
in handen van jains.

Eerbied voor het leven
Het jainisme leert dat elk levend wezen een individuele en eeuwige 
ziel is die van zijn eigen acties de oorzaak is. Jainisten zien hun geloof als 
het onderwijzen om te denken en te handelen op een manier die de gees-
telijke aard van elk leven eerbiedigt. Jainisten hebben respect voor alle 
levende wezens. Daarom vegen ze het pad waarop ze lopen van tevoren 
schoon met een bezem om de kans dat ze een dier vertrappen te minima-
liseren. 

Voedingswetten
Als deel van haar houding tegen geweld, gaat het jainisme verder dan ve-
ganisme in die zin dat het jainistisch dieet ook de meeste wortelgroenten 
uitsluit (omdat je hiermee belemmert dat de plant verder groeit) en be-
paald ander voedsel dat wordt verondersteld onnodig nadelig te zijn voor 
levende wezens. Jainisten eten, drinken en reizen niet na zonsonder-
gang. Het is derhalve voor een jainist erg moeilijk om te reizen en daarbij 
de zeer ingewikkelde voedingswetten na te leven.

Jainistisch ritueel: santhara, een rituele doodhongering door vasten. 
Per jaar nemen enkele honderden jains deel aan dit ritueel. Zestig procent 
van de beoefenaren van santhara zijn vrouwen. Om begrijpelijke redenen 
kiezen vooral jains die aan een dodelijke ziekte lijden, voor santhara. Daar-
mee is namelijk alle negatieve karma uitgewist en verkrijgen de beoefe-
naren moksha, verlossing uit de cyclus van reïncarnatie. Althans: stelt het 
jainisme.
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Geen Schepper
Jainisten zien god als een onveranderlijk teken van de zuivere ziel. 
Dit teken is oneindige Kennis (Ananta Gnana), Waarneming (Darshan), 
Bewustzijn (Chaitanya) en Geluk (Sukh). Vandaar dat men zegt dat het 
jainisme een religieuze stroming is die geen concept van een schep-
per-god omvat. Het heelal zelf is eeuwig, zonder begin en ook zonder 
einde.
Jainisten aanbidden geen persoonlijk god. Zij aanbidden de gehele 
schepping (pantheïsme).

Kleding
Wanneer Svetambara Jains rituelen verrichten, dragen ze doeken, muhapat-
ti, over hun mond en neus om te voorkomen dat er speeksel op teksten of 
heilige afbeeldingen valt. Het wordt in andere omstandigheden ook ge-
daan om te voorkomen dat ze insecten inademen.

Karma is het geestelijk residu van slechte daden uit het vorige leven. 
Door goede daden wordt dit karma vernietigd en kan de ziel tenslotte ont-
stijgen en de eeuwige gelukzaligheid (moksha) bereiken. 

Jain-karma
Een jain-asceet zal er tijdens zijn leven naar streven om zijn ziel te ontdoen 
van karma, om uiteindelijk de totale bevrijding van de ziel te bereiken. 
Karma wordt omschreven als de wet van oorzaak en gevolg. Elke hande-
ling en zelfs elke gedachte heeft een gevolg, positief of negatief, waar we 
als mens de consequenties van moeten inzien. In tegenstelling tot het bud-
dhisme en het hindoeisme wordt karma binnen het jainisme gezien als 
iets materieels. Karma is letterlijk materie die zich vasthecht aan de ziel en 
die daardoor het licht van de ziel versluiert. Daarom kan de zuivere ziel; 
zijn kennis, kracht en licht alleen maar worden bevrijd, wanneer men zich 
tijdens de vele levens zoveel mogelijk probeert te ontdoen van karma. Men 
onderscheidt acht soorten karma, waarvan de helft schadelijk is.
Een van de belangrijkste werktuigen bij het zich ontdoen van karma is, zo-
als eerder besproken, het praktiseren van ‘ahimsa’ tav alles wat leeft; men-
sen, dieren en planten. Hoewel dit de belangrijkste ‘mahavrata’ is, behoort 
men zich ook te houden aan de vier overige geloften.
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Een jain-asceet hoort zich te houden aan vijf grote geloftes, de zoge-
naamde ‘mahavrata’s’.

De 5 ‘mahavrata’s’ zijn:
Ahimsa: Geen schade toebrengen aan levende wezens; men moet de ge-
weldloosheid in acht nemen en beoefenen.
Satya: Geen onwaarheid spreken. 
Achaurya: Men mag niet stelen.
Brahmacharya: Men moet een kuis/celibatair leven leiden.
Aparigraha: Men moet proberen een onthecht leven (van wereldse zaken) 
te leiden.

Jain-kosmologie
Het jainisme heeft een uitgebreide en complexe kosmologie. Het gehele 
universum wordt aangeduid met ‘loka’, dat in zeer ruime zin betekent ‘we-
reld, ruimte, plaats’. Binnen deze ‘loka’ bevinden zich bezielde entiteiten 
(jiva’s=zielen) en niet bezielde entiteiten (a-jiva’s). De groep van ‘a-jiva’s’ 
kan worden onderverdeeld in 5 subgroepen.

Binnen de ‘jiva’s’ zijn er twee typen belichaamde zielen:
Het belichaamde type dat niet in staat is te bewegen, zoals rotsen, bomen, 
planten, etc.
Het belichaamde type dat wel is staat is te bewegen, zoals dieren, mensen 
en goden.

De jain tijd
Binnen de jain tijd wordt de tijd gezien als een wiel met 12 spaken. De spa-
ken vertegenwoordigen de wereldtijdperken(yuga’s)
De tijd verloopt als volgt: zes van de spaken stijgen op uit de duisternis 
naar het licht. Dit wordt ‘utsarpini’ genoemd. De andere zes spaken dalen 
uit een tijd die is als een Gouden Eeuw naar een tijd van duisternis, ge-
weld, onwetendheid en verwarring. Dit noemt men ‘utsarpini’. Volgens de 
geschriften zou er, na drie wereldtijdperken, veel leed in de wereld zijn en 
zouden er ‘makers van doorwaadbare plaatsen’ verschijnen om verlossing 
in de wereld te brengen. Onderaan het rad van de tijd, sterft het jainisme 
bijna uit en als de ellende z’n climax heeft bereikt, begint er weer een stij-
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gende cyclus en verschijnen er nieuwe ‘tirthankara’s’, verlossers. Dan komt 
er weer een Gouden Eeuw, daarna is er weer een daling, enz. Met het dalen 
van het wiel wordt ook de fysieke gestalte van de ‘tirthankara’s’ kleiner en 
hun levensduur op aarde korter.

Verschillen tussen de Bijbel en het Jainisme.

Christelijk geloof Jainisme

Bijbel is geïnspireerd door God. Jainisme is geïnspireerd door een 
schepsel.

Verlossing door geloof in Jezus. Geloof 
is een gave van God God is heilig, kan 
geen zonde scheppen.

Verlichting door goede werken en 
meditaties Het Jainisme kent geen 
god. Vardhama Mahavira,de stichter 
wordt vereerd meestal niet aanbeden, 
door sommigen echter wel.

Men moet in dit leven worden gered, 
wil men niet verloren gaan.

Verlossing/verlichting door ascese en 
meditatie Dat wordt verondersteld en 
geloofd.

Jezus is zonder zonde. Hij kan het 
werk van God volmaakt doen op 
aarde.

Mahavira  gelooft niet in God. Men 
weet niet van verloren gaan. Het 
woord hel is onbekend.

Jezus is een perfekt voorbeeld om na 
te volgen.

Mahavira en andere Tirthankara’s zijn 
goede voorbeelden voor anderen. Zij 
zijn echter niet volmaakt en kunnen 
niet verlossen zoals Jezus dat wel kan.  

Men heeft zekerhoud van eeuwig 
behoud.

Men heeft geen zekerheid van eeuwig 
behoud. 

Men heeft vrijheid om zijn of haar 
geloof te kiezen. Die vrijheid is van 
God en Hij respecteert dit. Aan het 
einde van het leven vindt het oordeel 
plaats.

Zij die het Jainisme verlaten krijgen 
daar meestal geen problemen mee. 
Het is een religie van geweldloosheid.

God openbaarde Zichzelf vele 
malen, o.a. aan Abraham, Mozes, de 
Profeten en via Zijn Zoon Jezus aan de 
mensheid.

Mahavira is geen god. Hij leefde op 
deze aarde in  de tijd van Boeddha.

Alle mensen zijn zondaars in de ogen 
van God. Adam en Eva waren de eerste 
zondaars.

Mahavira kent geen zonde t.o.v. een 
goddelijk persoon. Wel zonden t.o.v. 
mensen.
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De oprecht waar gelovige in de Heere 
Jezus is volmaakt in Hem. Voor hem/
haar werken alle dingen mede ten 
goede.

Een oprechte jainist is nooit volmaakt. 
Een jainist weet niet of alle dingen 
meewerken ten goede.

Men moet God liefhebben boven alles 
en de naaste als zichzelf. 

Een jainist kent dit niet.

Men kan zekerheid van vergeving van 
alle zonden krijgen.

Jainisme kent geen zekerheid van 
vergeving van zonden. 

Een oprecht waar gelovige mag 
rechtstreeks tot God, zijn  Vader, 
bidden. In de naam van Jezus. Het 
oprechte ware geloof wordt verzegeld 
door de Heilige Geest.

Jainisten bidden niet tot een god. Zij 
zijn zelf god in hun ziel. Het geloof 
van een jainist wordt niet verzegeld of 
bevestigd.

Een oprecht waar gelovige zal wel 
beoordeeld, maar niet veroordeeld 
worden door de Heere Jezus.

Een jainist  zal worden veroordeeld 
door de  Heere Jezus. Mahavira 
veroordeelt niemand.

Een oprecht waar gelovige is eeuwig 
met de Heere Jezus verbonden.

Een jainist kent dit niet.

Een oprecht waar gelovige is een 
burger van het hemelse Rijk.

Een jainist is geen burger van een 
hemels Rijk.

God woont door Zijn Geest in een 
waar gelovige. Zijn lichaam is een 
tempel van God, de Heilige Geest. 

Een jainist kent dit niet. Hij maakt 
tempels waarin beelden staan van o.a. 
Tirthankara’s. 

Het doel van het christendom is God, 
de Vader, God, de Zoon en God, de 
Heilige Geest verheerlijken. God de 
Heilige Geest verheerlijkt in ons God 
de Vader en God de Zoon.

Het doel van het Jainisme is 
verlichting, de oersituatie van de ziel. 
Een toestand van alwetendheid.

1 Johannes 2:23. Een ieder die de Zoon 
loochent, heeft ook de Vader niet. Wie 
de Zoon belijdt, heeft ook de Vader.

Een jainist kent Jezus, de Zoon niet. 
Hij kent dus ook niet God, de Vader. 

Er is door God geen ander gegeven 
dan Zijn Zoon, door wie men eeuwig 
leven kan ontvangen. God wil niet dat 
er iemand verloren gaat. 

Een jainist gelooft niet in de Zoon van 
God. 

De God, die hemel en aarde geschapen 
heeft, wil niet dat er één mens 
verloren gaat. Hij zegt: “Bekeert u van 
uw zonden” Het bloed van Zijn Zoon 
reinigt van alle zonden. Gelooft deze 
blijde boodschap.

Een jainist kent zo’n aanbod niet. Hij 
weet niets van het christelijk geloof. 
Maar indien iemand Jezus accepteert 
als zijn/haar Verlosser, wordt ook een 
jainist behouden. 
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10. god en de Bahá’I
Het Bahá’í-geloof is een monotheïstische religie die in de 19e eeuw gesticht 
is door Bahá’u’lláh in Perzië (Iran) die de geestelijke eenheid van de mens-
heid benadrukt. Wereldwijd zijn er naar schatting ongeveer zeven miljoen 
bahá’ís in meer dan tweehonderd landen en gebieden. 
De bahá’í-leringen benadrukken de onderliggende eenheid van de grote 
wereldgodsdiensten. Religieuze geschiedenis wordt gezien als een ontvou-
wing van waarheid met behulp van een aantal goddelijke boodschappers, 
manifestaties van god genaamd, die elk een religie hebben gesticht afge-
stemd op de behoeften van hun tijd en het begripsvermogen van de men-
sen uit hun tijd. 

Onder deze boodschappers zijn Abraham, Krishna, Boeddha, Jezus en Mo-
hammed de bekendste. Voor de bahá’ís is de meest recente en belangrijkste 
boodschapper Bahá’u’lláh. Bahá’ís geloven dat elke boodschapper over de 
volgende sprak en dat Bahá’u’lláhs leer, met zijn leven als proef op de som, 
de eindtijd-beloften van de voorgaande religies vervult.] Volgens de bahá’ís 
is de mensheid betrokken bij een voortdurend, noodzakelijk en geleidelijk 
proces naar verstandhouding, vrede, gerechtigheid en eenheid op wereld-
schaal. 

Het woord “Bahá’í” wordt gebruikt als een bijvoeglijk naamwoord dat ver-
wijst naar het bahá’í-geloof of als zelfstandig naamwoord voor een vol-
geling van Bahá’u’lláh. Het woord wordt niet los gebruikt voor de reli-
gie als geheel, maar in samenstellingen als bahá’í-geloof, bahá’í-literatuur, 
bahá’í-gemeenschap. Het is afgeleid van het Arabisch Bahá’, dat “glorie” of 
“pracht” betekent. De term “bahaïsme” is gebruikt in het verleden, maar dit 
wordt steeds minder gebruikt.

Aan de basis van alle bahá’í-leringen staat het idee van de eenheid van god, 
de eenheid van religie en de eenheid van de mensheid. Uit deze stellingen 
komt de overtuiging dat god periodiek zijn wil openbaart door middel van 
goddelijke opvoeders, waarvan het doel is het karakter van de mensheid 
te transformeren en, onder degenen die de boodschap accepteren, morele 
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en spirituele kwaliteiten te ontwikkelen. Religie wordt dus gezien als geor-
dend, verenigd en progressief. 

De bahá’í-geschriften beschrijven een enkele, persoonlijke, ontoegan-
kelijke, alwetende, alomtegenwoordige, onvergankelijke en almach-
tige god, die de schepper van alle dingen in het universum is. Het 
bestaan van god en het universum worden beschouwd als eeuwig, 
zonder begin of einde. Hoewel rechtstreeks ontoegankelijk, wordt god 
toch gezien als bewust van de schepping, met een wil en doel die worden 
uitgedrukt door middel van boodschappers die Manifestaties van god wor-
den genoemd. 
Bahá’í-leringen beschrijven dat god te groot is om door de mens ten volle 
begrepen te worden, of om door mensen zelf een compleet en accuraat 
beeld van te krijgen; menselijk begrip van god is door zijn openbaring 
via de Manifestaties van god. In de bahá’í-geschriften wordt god vaak ge-
noemd door middel van titels en eigenschappen (bijvoorbeeld de almach-
tige, of de liefderijke)] en er is een aanzienlijke nadruk op monotheïsme; 
doctrines als de drie-eenheid zijn in tegenspraak met bahá’í-visie dat 
god één is en geen gelijke heeft.

De bahá’í-leer beschrijft dat de eigenschappen die aan god worden toege-
kend gebruikt worden om het goddelijke te vertalen in menselijke termen 
en tevens om mensen te helpen zich te concentreren op hun eigen eigen-
schappen bij het aanbidden van god, om zo hun potenties te ontwikke-
len op hun spirituele pad. Volgens de bahá’í-leringen is het doel van 
de mens god te leren kennen en lief te hebben door middel van ge-
bed en meditatie. 

Het bahá’í-concept van progressieve religieuze openbaring resulteert 
in de aanvaarding van de geldigheid van de meeste wereldreligies, 
waarvan de stichters worden gezien als Manifestaties van god. Religi-
euze geschiedenis wordt geïnterpreteerd als een reeks dispensaties, waarbij 
elke Manifestatie een wat bredere en meer gevorderde openbaring brengt, 
die geschikt is voor de tijd en plaats waar deze verschijnt. Specifieke socia-
le leringen (bijvoorbeeld voedselbeperkingen) kunnen worden herroepen 
door een latere Manifestatie, zodat een meer passende lering voor de tijd 
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en plaats kan worden vastgesteld. Omgekeerd kunnen bepaalde algeme-
ne principes (zoals naastenliefde) worden gezien als universeel en consis-
tent. Volgens het bahá’í-geloof zal dit proces van progressieve openbaring 
niet eindigen en wordt het als cyclisch gezien. Bahá’ís verwachten niet dat 
een nieuwe Manifestatie van god zal verschijnen binnen 1000 jaar vanaf 
Bahá’u’lláhs openbaring.

Bahá’í-leringen worden soms beschreven als syncretische combinaties 
van oudere religies. Volgens de bahá’ís betreft het echter een onaf-
hankelijke religie met zijn eigen geschriften, leer, wetten, en geschie-
denis. De religieuze oorsprong in sji’i-islam wordt gezien als analoog 
aan de Joodse context waarin het christendom ontstond. Bahá’ís be-
schrijven hun geloof als een onafhankelijke wereldreligie, die alleen ver-
schilt van de andere religies in de relatieve leeftijd en in de geschiktheid 
van Bahá’u’lláhs leer voor de huidige omstandigheden. Bahá’ís geloven 
dat Bahá’u’lláh de messiaanse verwachting van de voorgaande religies 
vervult. 

De mens
Het Ringsteen-symbool verwijst naar de verbin-
ding tussen god en de mensheid
De bahá’í-geschriften leren dat de mens beschikt 
over een “rationele ziel” en dat dit hem in staat 
stelt god en de relatie tussen de mensheid en haar 

schepper te erkennen. Ieder mens heeft de plicht god te erkennen via zijn 
boodschappers en hun leringen te volgen. Door middel van erkenning 
en gehoorzaamheid, dienstbaarheid aan de mensheid en gebed, komt 
de ziel dichter bij god. Wanneer een mens sterft, gaat de ziel over naar 
de volgende wereld, waar haar geestelijke ontwikkeling in de fysieke we-
reld een basis wordt voor vooruitgang in de spirituele wereld. Hemel en 
hel worden gezien als geestelijke staten van nabijheid en verafzijn van 
god in deze wereld en de volgende en niet als fysieke plaatsen van be-
loning en straf na de dood. 
De bahá’í-geschriften leggen de nadruk op de wezenlijke gelijkwaardigheid 
van de mens en de afschaffi ng van vooroordelen. De mensheid wordt ge-
zien als in wezen één, hoewel zeer gevarieerd; haar verscheidenheid van ras 
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en cultuur worden zeer gewaardeerd. Racisme, nationalisme, hiërarchie op 
basis van kasten, sociale klassen of geslacht worden gezien als kunstmatige 
belemmeringen voor eenheid. De bahá’í-leringen stellen dat de eenwor-
ding van de mensheid van essentie is.

Samenvatting
Shoghi Effendi, het benoemde hoofd van de godsdienst vanaf 1921 tot 1957, 
schreef de volgende samenvatting van wat hij meent dat de onderscheiden-
de principes van de leringen van Bahá’u’lláh zijn, die samen met de wetten 
en de verordeningen van de Kitáb-i-Aqdas, de basis van het bahá’í-geloof 
vormen:

Hoewel de bahá’í-leringen een sterke nadruk leggen op sociale en ethi-
sche kwesties, bestaat er een aantal fundamentele teksten die worden 
omschreven als mystiek. De Zeven Valleien wordt beschouwd als Bahá’u’l-
láhs “grootste mystieke compositie.” Het is geschreven aan een volgeling 
van het soefisme, in de stijl van Attar. De Verborgen Woorden is een ander 
boek geschreven door Bahá’u’lláh uit dezelfde periode met 153 korte ver-
zen waarin Bahá’u’lláh zegt de fundamentele kern van bepaalde spirituele 
waarheden te hebben genomen en ze in verkorte vorm op schrift te heb-
ben gezet. 

Het verbond
De bahá’í-leringen spreken van zowel het “Grote Verbond”, dat universeel 
en eindeloos is, en het “Kleine Verbond”, dat uniek is voor elk religieus 
tijdperk. Het Kleine Verbond wordt gezien als een overeenkomst tussen 
een boodschapper van god en zijn volgelingen en omvat sociale gebrui-
ken en de voortzetting van het gezag binnen de religie. Bahá’ís zien de 
openbaring van Bahá’u’lláh als een bindend klein verbond voor zijn 
volgelingen; in de bahá’í-geschriften wordt standvastigheid in het verbond 
benadrukt. Het Grote Verbond wordt wel gezien als een meer perma-
nente overeenkomst tussen god en de mensheid, waar een Manifestatie 
van god de komst van een volgende Manifestatie van god aankondigt. 

Met eenheid als de essentiële leer van de religie, volgen bahá’ís een admi-
nistratief stelsel waarvan ze geloven dat het door god verordend is, en zien 
daarom pogingen tot schisma’s en divisies als inspanningen die strijdig 
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zijn met de leer van Bahá’u’lláh. Schisma’s hebben plaatsgevonden over 
de opvolging van gezag, maar iedere afsplitsing heeft relatief weinig suc-
ces gehad en weinig volgelingen aangetrokken (minder dan 0,1% van alle 
mensen die zich bahá’í noemen). De aanhangers van deze afsplitsingen 
worden beschouwd als verbondsbrekers; zij worden gemeden en in wezen 
geëxcommuniceerd.
 
Canonieke teksten
De canonieke teksten van het bahá’í-geloof zijn de geschriften van 
de Báb, Bahá’u’lláh, ‘Abdu’l-Bahá, Shoghi Effendi en het Universele Huis 
van Gerechtigheid, samen met de geautoriseerde toespraken van ‘Ab-
du’l-Baha. Hiervan worden de geschriften van de Báb en Bahá’u’lláh 
als goddelijke openbaring beschouwd, de geschriften en toespraken 
van ‘Abdu’l-Bahá en de geschriften van Shoghi Effendi als gezagheb-
bende interpretatie, en die van het Universele Huis van Gerechtigheid 
als gezaghebbende wetgeving en toelichting. In alle gevallen wordt 
een zekere mate van goddelijke leiding verondersteld. 
Enkele van de belangrijkste geschriften van Bahá’u’lláh zijn de Kitáb-i-
Aqdas (Het Heiligste Boek) en de Kitáb-i-Íqán (Het Boek van zekerheid). 
De Verborgen Woorden wordt gezien als beknopte weergave van zijn ethi-
sche en geestelijke leringen en de Zeven Valleien als mystieke verhandeling. 

Abdu’l-Bahá
Abbás Effendí was Bahá’u’lláhs oudste zoon, bekend onder de titel van 
‘Abdu’l-Bahá (dienaar van Bahá). Zijn vader liet een testament na waarin 
hij ‘Abdu’l-Bahá benoemde als de leider van de Bahá’í-gemeenschap en 
hem aanwees als het “centrum van het Verbond”, “hoofd van het geloof”, 
en de enige gezaghebbende vertolker van Bahá’u’lláhs geschriften. ‘Ab-
du’l-Bahá deelde zijn vaders lange ballingschap en gevangenisstraf, die 
voortduurden tot ‘Abdu’l-Bahás eigen vrijlating als gevolg van de staats-
greep van de Jong-Turken in 1908. Na zijn vrijlating leidde hij een leven 
van reizen, toespraken en het onderhouden van correspondentie met de 
bahá’í-gemeenschappen en individuen, waarbij hij de beginselen van het 
bahá’í-geloof verduidelijkte. 
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Bestuur
De oorsprong van het Bahá’í-bestuursstelsel ligt in de Kitáb-i-Aqdas van 
Bahá’u’lláh en het Testament van ‘Abdu’l-Bahá. Bahá’u’lláh beschrijft het 
verkozen Universele Huis van Gerechtigheid en ‘Abdu’l-Bahá stelde het 
benoemde erfelijke behoederschap in en verduidelijkte het verband tus-
sen de twee instituten. In zijn Wil, benoemde ‘Abdu’l-Bahá zijn oudste 
kleinzoon, Shoghi Effendi, als eerste behoeder van het bahá’í-geloof.
Shoghi Effendi vertaalde bahá’í-literatuur; ontwikkelde globale plannen 
voor de uitbreiding van de bahá’í-gemeenschap; ontwikkelde het bahá’í-we-
reldcentrum; onderhield een omvangrijke correspondentie met gemeen-
schappen en individuen rond de wereld en bouwde de administratieve 
structuur van de religie, daarmee de gemeenschap voorbereidend voor de 
verkiezing van het Universele Huis van Gerechtigheid. Hij stierf in 1957 
onder omstandigheden waarin hij geen opvolger kon benoemen. 

Organigram van het Bahá’í-bestuursstelsel
Op plaatselijke, regionale en nationale niveaus, verkiezen bahá’ís Geeste-
lijke Raden, die elk uit negen leden bestaan. Er zijn ook benoemde indivi-
duen die op plaatselijk, nationaal en internationaal niveau werken, die als 
functie het verspreiden van de bahá’í-leringen en het beschermen van de 
gemeenschap hebben. 
Het Universele Huis van Gerechtigheid, dat voor het eerst in 1963 werd 
verkozen, is het hoogste bestuursorgaan van het bahá’í-geloof. Zijn negen 
leden worden elke vijf jaar gekozen door de leden van alle nationale Gees-
telijke Raden. Iedere mannelijke bahá’í, 21 jaar of ouder, is verkiesbaar in 
het Universele Huis van Gerechtigheid; alle andere posities zijn open voor 
mannelijke en vrouwelijke bahá’ís. 
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Demografie
Bahá’í Huis van Aanbid-
ding in New Delhi, India, ook 
bekend als de Lotustempel

Sinds 1991 schatten 
bahá’í-bronnen het aantal 
bahá’ís wereldwijd boven 
de 5 miljoen. De meeste 
encyclopedieën en andere 
soortgelijke bronnen geven schattingen tussen vijf en zes miljoen bahá’ís 
wereldwijd in de vroege eenentwintigste eeuw.
In het World Almanac and Book of Facts 2004 staat:

De meerderheid van de bahá’ís leven in Azië (3,6 miljoen), Afrika (1,8 
miljoen) en Latijns-Amerika (900.000). Volgens sommige schattingen 
is de grootste bahá’í-gemeenschap in India, met 2,2 miljoen bahá’ís, 
gevolgd door Iran, met 350.000 en de Verenigde Staten, met 150,000. 
Buiten deze landen variëren de aantallen sterk. Momenteel heeft geen 
enkel land een bahá’í-meerderheid.

De bahá’í-religie wordt in het Britannica Book of the Year (1992-heden) ver-
meld als de tweede meest wijdverspreide onafhankelijke wereldgodsdienst 
in termen van het aantal vertegenwoordigde landen. Britannica schrijft dat 
het geloof gevestigd is in 247 landen en gebieden; meer dan 2.100 rassen en 
stammengroepen vertegenwoordigt; geschriften heeft die in meer dan 800 
talen zijn vertaald; en wereldwijd zeven miljoen aanhangers heeft [2005]. 
De bahá’í-religie is gerangschikt op basis van het Foreign Policy magazine 
als’ s werelds tweede snelst groeiende religie, met een groei van 1.7%.

Nederland
In Nederland begint de geschiedenis van de bahá’í-gemeenschap in de pe-
riode 1912-1917. Er is niet veel bekend van de bahá’ís uit die tijd en er was 
geen registratie. Na de Tweede Wereldoorlog kwamen enkele bahá’ís uit de 
Verenigde Staten en Iran in Nederland wonen. In 1948 werd in Amsterdam 
de eerste plaatselijke Geestelijke Raad gekozen. In 1962 werd voor het eerst 
de nationale Geestelijke Raad gekozen. 
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In Nederland zijn er ongeveer 1.300 bahá’ís in 178 gemeenten. Momenteel 
zijn er in Nederland 31 plaatselijke Geestelijke Raden.

Bahá’í-symbolen

De kalligrafie van de Grootste Naam
In de islam heeft god 99 namen en in enkele islamitische tradities ge-
looft men dat er een speciale verborgen 100e naam bestaat, die de groot-
ste naam is. Bahá’ís geloven dat de honderdste naam werd onthuld als 
“Bahá’” (Arabisch: ءاهب ), wat glorie en pracht betekent en het wortelwoord 
is voor Bahá’u’lláh en bahá’í. Bahá’ is ook bekend als de Grootste Naam. 

Verenigde Naties
Bahá’u’lláh schreef over de noodzaak van wereldregering in het hui-
dige tijdperk van het collectieve leven van de mensheid. Door deze 
nadruk heeft de Bahá’ís-gemeenschap ervoor gekozen inspanningen 
ter verbetering van internationale betrekkingen door organisaties zoals 
de Volkerenbond en de Verenigde Naties te ondersteunen. 

De Bahá’í International Community is een agentschap onder leiding van 
het Universele Huis van Gerechtigheid in Haifa en heeft een raadgevende 
status bij de volgende organisaties:

• Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties (ECOSOC)
• United Nations Children’s Fund (UNICEF)
• Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
• United Nations Development Fund For Women (UNIFEM)
• United Nations Environment Program (UNEP)
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De Bahá’í International Community heeft kantoren bij de Verenigde 
Naties in New York en Genève en vertegenwoordigingen bij regiona-
le commissies en andere kantoren van de Verenigde Naties in Addis 
Abbeba, Bangkok, Nairobi, Rome, Santiago, en Wenen. In de afgelopen 
jaren zijn een Bureau voor het milieu en een Bureau voor de positie van de 
vrouw opgericht als onderdeel van het Bureau bij de Verenigde Naties. De 
internationale Bahá’í-gemeenschap is ook begonnen met de gezamenlijke 
ontwikkeling van programma’s in samenwerking met verschillende andere 
organisaties van de Verenigde Naties. Op het Millennium Forum van de 
Verenigde Naties in 2000 was een bahá’í uitgenodigd als enige niet-gouver-
nementele spreker tijdens de top.

Vervolgingen
Bahá’ís worden nog steeds vervolgd in islamitische landen, omdat islamiti-
sche leiders het bahá’í-geloof niet erkennen als een onafhankelijke religie, 
maar eerder als afvalligheid van de islam. De ernstigste vervolgingen heb-
ben plaatsgevonden in Iran, waar meer dan 200 bahá’ís zijn geëxecuteerd 
tussen 1978 en 1998, en in Egypte. De rechten van de bahá’ís zijn in meer 
of mindere mate beperkt in talrijke andere landen, waaronder Afghani-
stan, Algerije, Indonesië, Irak, Marokko, en verschillende landen in Sub-Sa-
harisch Afrika.

De bahá’í-gemeenschap in Iran kent sinds haar ontstaan halverwege de 
negentiende eeuw een lange geschiedenis van vervolgingen (met tussen-
pozen). De Sjah voerde een campagne tegen de bahá’ís in 1955, waarbij 
anti-Baháípropaganda werd verspreid op de Iraanse radio en televisie.] In 
de jaren 70 toen de ondergrondse beweging tegen de sjah groeide, werd 
propaganda verspreid over de bahá’ís dat ze adviseurs waren van de sjah, 
aanhangers van Israël en de Verenigde Staten, en een bedreiging voor de 
economie. 
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Verschillen tussen het Christelijk geloof en het 
Bahái geloof.

Christelijk geloof    Bahaï geloof

God heeft Zich geopenbaard aan de 
mensen door Zijn Woord en Geest.
Het christelijk gelooft is gebaseerd op 
die openbaring. 

Geïnspireerd door een schepsel, 
Bahá’u’lláh.

Jezus is de door God beloofde Messias. Bahá’u’lláh is het einde en vervulling 
van de Messias verwachtingen van alle 
religies.

God heeft Zich geopenbaard in Zijn 
Woord, de Bijbel, en in Zijn Zoon, de 
Messias Jezus. 

God heeft veel boodschappers naar 
deze aarde gezonden. Abraham, 
Krishna, Zoroaster,  Mozes, Boeddha, 
Jezus, Mohammed, en Bahá’u’lláh.

God heeft maar één Boodschapper, nl. 
Zijn Zoon Jezus.

De stichters van alle wereldreligies 
zijn boodschappers van god, ook wel 
manifestaties van god genoemd.

De Bijbel is het Woord van God, 
geschreven door de door Hem 
geïnspireerde mensen.

De geschriften Van Bab en Baháú’llah 
worden als goddelijke openbaringen 
beschouwd. De belangrijkste zijn 
“De zeven valleien” en “Verborgen 
Woorden”.

Verlossing door geloof in Jezus. 
Verlossing is een gave van God.

Verlossing door goede werken, 
meditaties en gebed.

Goede werken zijn zeer belangrijk 
maar zijn de vrucht van Gods Geest.

Het doen van goede werken is het 
hoofdkenmerk van de geloofsleer.

God is de Schepper van hemel en 
aarde. God is eeuwig.

God is de schepper van hemel en 
aarde, god is eeuwig.

God openbaarde Zichzelf aan Adam 
en Eva,  aan Abraham, Mozes, 
profeten, koningen en  door middel 
van Zijn Zoon aan de mensheid.

God openbaarde zichzelf niet aan 
Bahá’u’llah.

Het doel van de mens is God 
liefhebben boven alles en de naaste 
als zichzelf. God heeft Zijn Woord 
en Geest gegeven om dit te kunnen 
realiseren.

Het doel van de mens is god leren 
kennen en liefhebben door  meditatie 
en gebed. 

1 Johannes 2:23. Een ieder die de Zoon 
loochent, heeft ook de Vader niet. Wie 
de Zoon belijdt, heeft ook de Vader.

Een bahaí gelovige  kent Jezus, de 
Zoon niet. Hij kent dus ook God, de 
Vader niet.
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Er is door God geen ander gegeven 
dan Zijn Zoon, door wie men eeuwig 
leven kan ontvangen. 

Een baha’i gelovige gelooft niet in de 
Zoon van God.

De God, die hemel en aarde geschapen 
heeft, wil niet dat er één mens 
verloren gaat. Hij zegt: “Bekeert u van 
uw zonden” Het bloed van Zijn Zoon 
reinigt van alle zonden. Gelooft deze 
blijde boodschap.

Een baha’i gelovige kent zo’n aanbod 
niet. Jezus, de Zoon van God erkent 
hij niet. Maar indien iemand Jezus 
accepteert als zijn/haar verlosser, wordt 
ook een baha’i gelovige  behouden.
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11. god en het sIKhIsme
Het Sikhisme is een religie uit India. De mensen die het Sikhisme aanhan-
gen noemen we de sikhs. In India heb je verschillende religieuse groepen 
waarvan in belangrijkheid de Sikhs bovenaan staan. Het totaal negeren 
van het kastenstelsel is een typisch kenmerk van de Sikh traditie. Een sikh is 
te herkennen aan een tulband. Omdat een sikh zijn haren niet mag afknip-
pen, wordt het hoofdhaar met deze tulband bijeengehouden. Een gedoop-
te sikh tooit zich met de vijf “Kakkaars”: Kesh (ongeknipt haar), Kangha 
(kam), Kachha (korte broek), Kara (stalen armband) en Kirpan (zwaard).

Basisprincipes
• Seva: In dienst van god via het dienen van de maatschappij.
• Naam Japna: Mediteer over de naam van god.
• Kirat Karni: Verdien je brood met eerlijk werk.
• Wand Chakna: Verdeel je verdiensten onder de noodlijdenden.
Deze formule van Aanbidding-Werk-Liefdadigheid herinnert de sikhs con-
stant aan hun plicht tot dienstverlening aan god via het dienen van de 
maatschappij.

Het sikhisme (Punjabi: ਸਿੱਖੀ Sikkhi) uitspraak: [ˈsɪkːʰiː]) is een monothe-
istische godsdienst, die in het begin van de 16e eeuw ontstond in noor-
delijk India door de eerste leermeester Goeroe Nanak Dev. Het is een 
onafhankelijk geloof dat geïnspireerd is op het hindoeïsme en de is-
lam maar een eigen religieuze identiteit heeft. De meeste aanhangers 
wonen in de Indiase deelstaat Punjab; hier wonen ongeveer 21 miljoen 
van de 26 miljoen aanhangers van het sikhisme (sikhs). Er zijn ook sikhge-
meenschappen in Maleisië, Singapore, Oost-Afrika, het Verenigd Konink-
rijk, de Verenigde Staten en Canada.

Het sikhisme werd geïnspireerd op het onderwijs van tien goeroes, zijnde 
de belangrijke religieuze onderwijzers en predikers. Het is een separate en 
de progressieve religie met als basisgedachten één god, gelijkheid, recht-
vaardigheid en vrijheid voor iedereen. Deze religie doet een beroep op 
zijn volgelingen om een leven van discipline, hard werken, liefdadigheid en 
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meditatie te leiden. Zij accepteert het bestaan van alle geloven en tolereert 
geen bevooroordeling of onderdrukking op basis van godsdienst, kaste, 
kleur, geloofsbelijdenis, ras en/of sekse.

De doctrines zijn vastgelegd in de Guru Granth Sahib, het heilige boek 
voor sikhs. De stichter en de eerste goeroe was Guru Nanak (1469–1539). 
Guru Nanak stichtte dit geloof in de 15de eeuw met zijn ideologie van 
“Alle mensen zijn gelijk, vormen een onderdeel van het goddelijke licht en 
kunnen de allerhoogste (spirituele) staat bereiken door samen te smelten 
oftewel op te gaan in die éne almachtige god”.
Het woord sikh is afgeleid van het sikkha uit Pali of śiśya uit het Sanskriet; 
beide betekenen ze discipel. De betekenis houdt verband met het feit 
dat sikhs discipelen zijn van de tien guru’s.

Goeroes

De Tien Goeroes
Het sikhisme werd gevestigd door tien goeroes (leermeesters), die leefden 
tussen 1469 en 1708. Deze leermeesters waren intellectuelen wier hoofd-
doel in het leven het geestelijke en morele welzijn van de massa was. 
Elke goeroe voegde principes en praktijk toe aan hetgeen door zijn voor-
gangers werd onderwezen. Dit mondde uit in de verwezenlijking van de 
godsdienst. Goeroe Nanak was de eerste goeroe en Goeroe Gobind Singh 
de laatste. Voordat Goeroe Gobind Singh overleed, verklaarde hij dat Sri 
Goeroe Granth Sahib, het heilige boek, de uiteindelijke en definitieve sikh 
goeroe was.
De tien goeroes waren: Nanak 1469; Angad 1539; Amar Das 1552; Arjan 
1581; Hargobind 1606; Har Rai 1644; Har Krisjan 1661; Tegh Bahadur 
1665; Gobind Singh 1675.

Goeroe Granth Sahib
De Tiende Goeroe, Goeroe Gobind Singh Ji, was de laatste menselijke Goe-
roe. Hij heeft in 1708 de Goeroe Granth Sahib benoemd tot de permanente 
Goeroe van de sikhs. Hij riep de sikhs op om de Goeroe Granth Sahib te 
eren als het lichaam en geest van de Tien Goeroes.
De Goeroe Granth Sahib of Ādi Granth is meer dan een heilig boek voor 
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de sikhs. Het is de elfde en definitieve goeroe van de sikhs. Daarom to-
nen aanhangers van het geloof een grote eerbied voor het boek. Het boek 
heeft tevens de centrale positie bij de sikhistische plaats van verering ge-
naamd gurdwara. Het heilige geschrift staat op een dominant platform in 
de belangrijkste zaal van de gurdwara en wordt tijdens de dienst met grote 
eerbied en waardigheid op een troon geplaatst. De Ādi Granth bevat bijna 
6000 hymnes die door de eerste vijf goeroes werden samengesteld. 

Geloofsprincipes
De volgende doctrines zijn essentieel in het sikhisme:
• Eén god (Ek Onkaar): Er is slechts één god, die oneindige macht en 

invloed heeft; hij of zij is identiek voor alle godsdiensten. God heeft 
geen geslacht en is alomtegenwoordig.

• Vroeg opstaan: De vroege ochtenduren, vóór het opkomen van de zon, 
worden gebruikt voor meditatie en het ervaren van eenheid met god.

• Op een goede manier je brood verdienen: een sikh moet hard werken 
en eerlijk zijn geld verdienen; hij of zij mag nooit ten koste van anderen 
leven, maar geeft juist aan anderen.

• Naastenliefde: het huis is altijd open voor iedereen. Iedereen is welkom, 
ongeacht zijn achtergrond, religie, overtuiging, ras of geslacht. Wat een 
sikh verdient, wordt gedeeld met anderen.

• Reïncarnatie, Karma & Redding: Alle schepselen hebben zielen die 
tot andere organismen overgaan na de dood, tot uiteindelijk de 
bevrijding wordt bereikt.

• Ontzag voor god: Houd van god, maar behoud het ontzag voor haar of 
hem.

• Humaniteit: Alle mensen zijn gelijk; allemaal zijn het de zonen en 
dochters van de almachtige.

• Morele waarden: Verdedig, bescherm en vecht voor de rechten van alle 
levende wezens, en in het bijzonder de medemens.

• Persoonlijk offer: Tref voorbereidingen om het leven te geven voor alle 
hoogste principes.

• Vele wegen leiden tot god: Sikhs geloven dat de redding ook voor 
niet-sikhs kan worden bereikt.

• Positieve houding tegenover het leven: houd altijd een positieve, opti-
mistische en vastberaden houding ten opzichte van het leven.
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• Gedisciplineerd leven: diensten worden strikt georganiseerd.
• Geen speciale dagen: Sikhs geloven niet dat een enkele dag heiliger is 

dan andere dagen, zoals christenen en moslims dat doen.
• Verover de 5 kwaden: Het is de plicht van elke sikh om deze 5 kwaden 

te verslaan: egoïsme, woede, hebzucht, gehechtheid en verlangens naar 
materiële zaken.

• Aanval met 5 wapens: Tevredenheid, liefdadigheid, vriendelijkheid, po-
sitieve houding, nederigheid.

Waarden
• Gelijkheid: Alle mensen zijn gelijk voor god.
• De geest van god: Alle schepselen dragen de geest van god en moeten 

worden geëerbiedigd.
• Persoonlijk recht: Elk persoon heeft recht op het leven, maar dit recht 

is beperkt.
• Daden tellen: De redding wordt verkregen door goed te handelen.
• Familie-eenheid: Men moet in gezinsverband leven om kinderen te 

krijgen en op te voeden.
• Delen: Het wordt aangemoedigd om 10 procent van het inkomen aan 

liefdadigheid te besteden.
• Keur de wil van god goed: Ontwikkeling van een persoonlijkheid zodat 

gelukkige gebeurtenissen en miserabele gebeurtenissen beide kunnen 
worden aanvaard.

• Vier vruchten van het leven: waarheid, tevredenheid, contemplatie en 
naam (in naam van god).

Verboden gedrag
• Religieuze rituelen: dit soort rituelen hebben geen betekenis in het sik-

hisme (bedevaarten, in rivieren baden; vasten; besnijdenis; verering van 
graven, idolen, beelden; enz.)

• Materialisme („Maya“): het vergaren van rijkdom heeft geen betekenis 
in het sikhisme. Rijkdom, geld, voorraden, goederen en alle andere be-
zittingen worden immers achtergelaten als men overlijdt.

• Offers: lams- en kalfsslachtingen om heilige gelegenheden te vieren enz. 
zijn verboden.

• Maatschappelijke isolatie: Een sikh mag niet als kluizenaar, bedelaar, 
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yogi, monnik of non leven of ongehuwd zijn.
• Slecht spreken: Opscheppen, roddel, liegen, enz. worden niet toegela-

ten.
• Schadelijke genotsmiddelen: alcohol, drugs, tabak en andere bedwel-

mende middelen worden niet toegelaten.
• Priesterlijke klasse: Sikhs mogen niet van een priester afhangen om 

hun de geloofsprincipes bij te brengen.

Verschillen tussen de Bijbel en het Sikhisme

Christelijk geloof Sikhisme

1 Johannes 2:23. Een ieder die de Zoon 
loochent, heeft ook de Vader niet. Wie 
de Zoon belijdt, heeft ook de Vader.

Een sikh kent Jezus, de Zoon niet. Hij 
kent dus ook  God, de Vader, niet.

Er is door God geen ander gegeven dan 
Zijn Zoon, door wie men eeuwig leven 
kan ontvangen. God wil niet dat er 
iemand verloren gaat. 

Een sikh gelooft niet in de Zoon van 
God.

De God, die hemel en aarde geschapen 
heeft, wil niet dat er één mens verloren 
gaat. Hij zegt: “Bekeert u van uw 
zonden” Het bloed van Zijn Zoon 
reinigt van alle zonden. Gelooft deze 
blijde boodschap.

Een sikh kent zo’n aanbod niet. 

Het christendom is een 
monotheïstische godsdienst.

Het sikhisme is ook een 
monotheïstische godsdienst.

Het christelijk geloof is gebaseerd op de 
Bijbel, het Woord van God. 

Het sikhisme is geinspireerd door het 
hindoeïsme en de islam maar heeft 
een eigen identiteit.

Het christelijk geloof heeft als basis 
één God, bestaande uit drie Personen, 
God, de Vader, God de Zoon en God, de 
Heilige Geest.

Het sikhisme heeft als basisgedachten 
één god, gelijkheid, rechtvaardigheid 
en vrijheid voor iedereen. 

Gelovigen leven door de Heilige Geest. 
De H.G. doet leven naar de wil en 
geboden van God.

Volgelingen dienen een leven van 
discipline, hard werken, liefdadigheid 
en meditatie te houden. 

De geloofsleer staat in de Bijbel, het 
Woord van God. 

De doctrines zijn vastgelegd in 
de Guru Granth Sahib, het heilige 
boek voor sikhs. 
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De mens is niet in staat door eigen 
kracht tot God op te klimmen en tot 
eenheid met God te komen. Dat kan 
alleen via de weg van Zijn eigen Zoon.

De ideologie van “Alle mensen zijn 
gelijk”, vormt een onderdeel van het 
goddelijke licht en mensen kunnen 
de allerhoogste (spirituele) staat 
bereiken door samen te smelten 
oftewel op te gaan in die éne 
almachtige god”.

Het christelijk geloof is gebaseerd op 
Jezus Christus, de Zoon van God en 
Zijn volbrachte werk van verzoening op 
Golgotha.

Het sikhisme werd gevestigd door 
tien goeroes (leermeesters), die 
leefden tussen 1469 en 1708. 

God is een Drieënig God. Hij is de 
Schepper van hemel en aarde. God 
heeft Zichzelf bekend gemaakt als 
Vader. Maar kan als een Moeder 
troosten. 

Eén god (Ek Onkaar): Er is slechts één 
god, die oneindige macht en invloed 
heeft; hij of zij is identiek voor alle 
godsdiensten. God heeft geen geslacht 
en is  alomtegenwoordig.

Het is geen voorschrift, maar het is heel 
goed om de dag te beginnen met gebed 
en meditatie. Op zulke momenten 
wordt des te meer de nabijheid van God 
en Zijn Zoon ervaren. 

Vroeg opstaan: De vroege 
ochtenduren, vóór het opkomen 
van de zon, worden gebruikt voor 
meditatie en het ervaren van eenheid 
met god.

Alle mensen hebben van nature niet 
de Geest van God.  Het eigen ik (ego)  
van de mens kiest  voor satan en wordt 
door zijn geest geleid en beïnvloed. In 
de Bijbel zegt God dat er niemand goed 
is. De mens kan alleen gered worden 
door het geloof in Jezus Chistus, die 
de zonden van de gelovigen verzoend 
heeft. 

Alle schepselen dragen de geest van 
god en moeten worden geëerbiedigd. 
De redding wordt verkregen door 
goed te handelen.

In het Oude Testament wordt ook 
gesproken over het geven van de tiende 
delen van de inkomsten.

Delen: Het wordt aangemoedigd 
om 10 procent van het inkomen aan 
liefdadigheid te besteden.

In de Bijbel worden de vruchten van 
het menselijk leven als ontoereikend 
bestempeld voor het verkrijgen 
van de zaligheid. De vrucht van de 
Heilige Geeest is liefde, blijdschap, 
vrede, geduld, vriendelijkheid, 
goedheid, geloof, zachtmoedigheid, 
zelfbeheersing.

Vier vruchten van het leven: 
waarheid, tevredenheid,  
contemplatie en naam (in naam van 
god).
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Alle mensen zijn voor God gelijk.  
Romeinen 3 Er is niemand die God 
zoekt. 12 Allen zijn zij afgedwaald, 
samen zijn zij nutteloos geworden. Er is 
niemand die goeddoet, er is er zelfs niet 
één. 13 Hun keel is een open graf, met 
hun tong spreken zij bedrog, addergif 
is onder hun lippen. 15 hun voeten 
zijn snel om bloed te vergieten. 16 
Vernieling en ellende is op hun wegen, 
17 de weg van de vrede hebben zij niet 
gekend. 18 De vreze Gods staat hun niet 
voor ogen.

 Alle mensen zijn gelijk voor god. 
Allemaal zijn het  de zonen en 
dochters van de almachtige.

Gods Woord zegt dat een rijke moeilijk 
het Koninkrijk van God binnengaat. De 
eerste gelovigen in de Bijbel verkochten 
hun goederen en verdeelden die onder 
de armen. 

Het vergaren van rijkdom heeft geen 
betekenis in het sikhisme.

De Bijbel leert dat het niet goed is als 
een mens alleen is.

Een sikh mag niet als kluizenaar, 
bedelaar, yogi, monnik of non leven 
of ongehuwd zijn.

Gods Woord zegt: Ook de tong is een 
vuur, een  wereld van ongerechtigheid. 
In de 10 Geboden van God wordt 
liegen, kwaadspreken enz. verboden. 

Opscheppen, roddel, liegen, enz. 
worden niet toegelaten.

De Bijbel leert geen reïncarnatie. 
Wel de opstanding van het gestorven 
lichaam. Er is een opstanding tot 
eeuwig leven (de Hemel en tot  de 
eeuwige dood (de hel).

Reïncarnatie, karma & redding: Alle 
schepselen hebben zielen die tot 
andere organismen overgaan na de 
dood, tot uiteindelijk de bevrijding 
wordt bereikt.

Er is maar één Weg tot God. Jezus 
Christus is die Weg. Buiten Hem is er 
geen redding.

Vele wegen leiden tot god: Sikhs 
geloven dat de redding ook voor niet-
sikhs kan worden bereikt.

Het belangrijkste gebod is: God 
liefhebben boven alles en uw naaste als 
uzelf. 

Ontzag voor god: Houd van god, 
maar behoud het gepast ontzag voor 
haar of hem.

De Bijbel leert dat we het kwade 
moeten overwinnen door het goede 
(Romeinen 12:21). Hebt uw vijanden 
lief; doe goed aan hen die u haten 
(Lukas 6:27).

Het is de plicht om deze 5 kwaden te 
verslaan: Egoïsme, woede, hebzucht, 
gehechtheid en begeerten. Met deze 5 
wapens aan te vallen:  Tevredenheid, 
liefdadigheid, vriendelijkheid, 
positieve houding, nederigheid.
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12. god en de 
grIeKse goden
Lijst van Griekse goden

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
De Griekse goden zijn de goden uit de Griekse mythologie. Ze werden 
mede gebruikt om allerlei verschijnselen, van bliksem tot liefde, te ver-
klaren. Hieronder staat een alfabetische lijst van de Griekse goden. Ze zijn 
ingedeeld naar status of het deel van de natuur waar zij verwant aan waren.

Inhoud
Griekse goden; 2 Oergoden; 3 Zee- en riviergoden; 4 Windgoden (Ane-
moi); 5 Gepersonifieerde concepten; 6 Phorceïden; 7 Nimfen; 8 Tita-
nen; 9 Cyclopen; 10 Hekatoncheiren; 11 Giganten

Griekse goden
Aphrodite; Apollon;Ares; Artemis; Demeter; Dionysos ;Eros; Hades; Hebe; 
Hephaistos; Hera; Hermes; Hestia; Iris; Pallas Athena; Pan; Persephone; 
Poseidon; Zeus. 

Oergoden 
Aether (de atmosfeer); Chaos (de leegte); Erebus (het duister); Eros (de 
liefde); Gaia (de aarde); Hemera (de dag); Nyx (de nacht); Tartaros (de on-
derwereld); Ouranos (de hemel); Sphinx (het geluk).

Zee- en riviergoden
Elke waterloop, zij het een zee, een oceaan, een rivier of een bron, heeft 
zijn eigen god. Op deze manier kan een rivier in een bepaalde mythe ge-
personificeerd worden. Achelous; Acheron; Acis; Alpheus; Amphitrite; 
Asopus; Ceto; Glaucus; Leucothea. 
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De Naiaden 
Aegle (Volgens sommigen was zij bij Helios de moeder der Chariten. Zij is 
een personificatie van de glans van het zonnelicht; Castalia; Creüsa; Eury-
dice; Lilaea; Melite; Nomia; Periboea; Crinaeae (springend water)
Eleionomae (moerassen en zee); Limnaden (meren); Pegaeae (bronnen); 
Potamiden (rivieren); Nereus .

De Nereïden 
Amphitrite; Arethusa; Galatea; Lotis; Lycorias; Panopea; Pherusa; Psa-
mathe; Thetis ;Thoosa. Oceanus (de oceaan) De Oceaniden (Voor een 
complete lijst, zie Oceaniden) Achelous; Acheron; Alpheus; Amalthea; 
Amphitrite; Asia; Asopus; Callirhoe; Catillus; Cebren; Cephissus; Circe; 
Clymene; Crinisus; Dione; Doris; Elektra; Enipeus; Eurynome; Inachus; 
Lysithea; Melia; Meliboea; Merope; Nilus; Peneus; Perseis; Philyra; Plei-
one; Rhode; Skamandros; Telesto; Tyche; Palaemon; Phorcys; Poseidon; 
Proteus; Thalassa; Thetis; Thetys; Triton.

Windgoden (Anemoi)
Aeolus (de wind); Boreas (de noordenwind); Euros (de oostenwind); Notos 
(de zuidenwind); Zephyros (de westenwind)

Gepersonificeerde concepten
Apate (misleiding); Bia (geweld); Chloris (natuur); Chronos (tijd); Eris 
(twist); Eros (liefde); Hybris (overmoedigheid); Hygieia (gezondheid); Hy-
pnos (slaap); Kratos (kracht); Metis (wijsheid); Nikè (overwinning); Neme-
sis (wraak); Philotes (affectie); Themis (orde); Zelus (ijver).
Chariten (gratiën) ; Aglaia; Euphrosyne; Thaleia of Cleta
Horae (seizoenen) ; Auxo (zomer); Carpo (winter); Flacco of Flacca 
(herfst); Thallo (lente); de Moirae (lot) ; Atropos; Clotho; Lachesis.

de Muzen (kunst) 
Clio (de geschiedschrijving); Erato (de liefdespoëzie); Euterpe (het fluit-
spel); Kalliope (de epische poëzie); Kalypso; Melpomene (de tragedie); Po-
lyhymnia (het gewijde lied); Terpsichore (de lyriek); Thalia (de komedie); 
Urania (de sterrenkunde).
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Phorceïden
Charybdis; De Graeae; Deino; Enyo; Pemphredo; De Gorgonen; Scylla.

Nimfen
Adrasteia; Amphitrite; Arethusa; Clytia; Crataeis; Daphne; Dryaden; Echo; 
Eidyia; Hamadryaden; de Naiaden; de Nereïden; de Oreaden; de Hesperi-
den; Syrinx.

Titanen
Asteria; Astraeus; Atlas; Clymene; Coeus; Crius; Dione; Epimetheus; Heka-
te; Helios; Hyperion; Iapetus; Kronos; Leto; Menoetius; Mnemosyne; Oke-
anos; Phoebe; Prometheus Rhea; Tethys; Theia;Themis

Cyclopen
Arges; Brontes; Steropes; Polyphemos.

Hekatoncheiren
Briareus; Cottus; Gyges.

Giganten
Athos; Alcyoneus; Damasen; Enceladus; Ephialtes; Eurymedon; Mimas; 
Orion; Pallas; Polybotes; Porphyrion.

Griekse mythologie
De Griekse mythologie is het geheel van Oud-Griekse mythen en sa-
gen. Dit zijn verhalen over goden, halfgoden en het contact tussen 
goden en mensen. Deze mythologie is een door satan geïnspireerde 
godsdienst. Het doel van satan is altijd om de door God geschapen 
mens weg te houden van het liefhebben en dienen van Zijn Schepper. 
Satan gebruikt daarvoor allerlei middelen. En de mens gaat dan de 
door God gegeven intelligentie gebruiken om zichzelf goden te ma-
ken om die te aanbidden. Uit de soorten goden en uit de verhalen en 
sagen blijkt ook wel dat het door de mens bedachte figuren zijn. Er is 
niets heiligs en Goddelijks in al die figuren te vinden. Men bedenkt 
goede en slechte goden, men dicht ze allerlei krachten toe, men laat 
ze vechten, trouwen en overspel doen. Niets menselijks is hun vreemd. 



167

Satan vindt dit prachtig. Het houdt de mensen af van het dienen van 
de ware God, de Schepper van hemel en aarde. 

De Griekse mythologie gaf de oude Grieken verklaringen voor het ontstaan 
van de wereld, de hemellichamen, de mensen, de goden, het kwaad, ziek-
ten, natuurverschijnselen en de oerelementen aarde, water, vuur en lucht. 
Ze vormde de basis van het geloven en denken van de oude Grieken. Van 
hen is bekend dat zij pogingen hebben ondernomen om de bekende my-
then uit de eigen cultuur en omgeving te systematiseren en in een nieuw 
jasje te steken, waarbij veel gebruikgemaakt werd van etiologie en epony-
mie. Daarbij werden stambomen van bekende goden en mythische wezens 
opgesteld. Oudere godheden, soms uit andere culturen zoals Anatolië, het 
oude Mesopotamië en Egypte, werden er in opgenomen en ingepast en er 
werden nieuwe mythen gecreëerd om dergelijke inpassingen te verklaren. 
Ook oude bijna vergeten historische gebeurtenissen werden tot mythe ver-
heven (zoals die van de Amazonen) of werden in mythevorm overgeleverd. 
Daardoor kreeg de mythologie in het algemeen een vernieuwde verschij-
ningsvorm en werd zij zeer uitgebreid en erg complex.

Polytheïsme
De Grieken geloofden dat er veel verschillende goden en andere mythische 
wezens bestonden, waarvan de meeste halfgoden waren. Zij waren dus po-
lytheïstisch (poly = veel en theos = god) en vereerden een pantheon aan 
goden en godinnen. Dit polytheïsme heeft onder andere als oorzaak dat 
veel plaatselijke culten werden verenigd tot één pan-Helleense godsdienst, 
zoals dat ook het geval was met de Egyptische mythologie. De godenverha-
len werden mondeling overgeleverd, wat waarschijnlijk de reden is dat er 
hier en daar plaatselijke varianten en tegenstrijdige feiten opduiken.

In de Griekse wereld werden offers gebracht om de goden gunstig te stem-
men of ze te bedanken. Dat gebeurde veelal op een altaar. Zo’n altaar stond 
in een temenos, een heilig domein, waarin soms ook een tempel stond. 
Een offer was vaak een landbouwproduct; een bloedoffer was meestal een 
(gezond) dier. In mythen wordt wel verteld over mensenoffers, zoals het 
verhaal waarin Agamemnon zijn dochter Iphiginea offert om van Artemis 
een gunstige wind te krijgen om naar Troje te kunnen varen.
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De Griekse goden beschikten over buitengewone krachten, maar konden 
menselijke gestalten aannemen en vertoonden menselijk gedrag en gebre-
ken. Er werden vaak machtsspelletjes gespeeld, en emoties als wellust, woe-
de, vrolijkheid en jaloezie waren hen niet vreemd.

Vieringen
Belangrijke gebeurtenissen, zoals landbouwfeesten, werden gevierd met 
rituele spelen, het zingen van liederen en met speciale optochten, waarbij 
vaak maskers van goden werden gedragen. Dit geldt vooral voor de cultus 
van Dionysus, de god van de wijn, de bedwelming en een beetje van de 
landbouw. Uit deze gemaskerde optochten zijn later de Griekse tragedies 
en komedies voortgekomen. Wanneer belangrijke beslissingen moesten 
worden genomen vroeg men vaak om raad. Men trok naar de tempel in 
Delphi om een orakel, een raadgevende uitspraak van de goden, te vragen.

Een dergelijk orakel kon, deels door zich in vage uitspraken te hullen en 
deels door grote politieke kennis, verrassend goede voorspellingen doen.

Uitdrukkingen
Veel begrippen en uitdrukkingen uit het hedendaags taalgebruik zijn aan 
de Griekse mythologie ontleend. Voorbeelden hiervan zijn een tantalus-
kwelling, de doos van Pandora, een sisyfusarbeid, de achilleshiel, een oedi-
puscomplex, een elektracomplex, een augiasstal, een achillespees, een odys-
see, een muze en een orakel(spreuk). Ook dragen heel wat planeten, sterren 
en andere hemellichamen namen uit de Griekse mythologie.

Verhalen
Een aantal van de verhalen, zoals die over een alles verzwelgende vloed, 
vindt men terug in andere mythologische- en geloofssystemen. Zowel in de 
Tenach/Oude Testament als door Plato wordt verteld over een ‘zondvloed’. 
Ook zeer vroege mythen uit de Mesopotamische mythologie maken mel-
ding van een dergelijk voorval. Een mogelijke verklaring is dat een der-
gelijke gebeurtenis inderdaad heeft plaatsgevonden en door mondelinge 
overlevering, verschillende vormen heeft gekregen. Zie ook Griekse zond-
vloedverhalen en ontstaan van de mensheid in de Griekse mythologie.
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De eerste, bekende opgetekende Griekse verhalen over het ontstaan van 
hemel en aarde, komen voor in de 8e eeuw v.Chr. en zijn geschreven door 
Hesiodos. De Griekse mythen en sagen zijn verzameld en doorgegeven 
door Homerus, die leefde in de 8e of 9e eeuw v.Chr. Zijn bekendste wer-
ken zijn de Ilias en de Odyssee. Deze zijn gebaseerd op het verhaal van de 
Trojaanse Oorlog. De Griekse mythen domineren vrijwel alle literatuur 
uit de oudheid. Ook nu nog zien we in veel klassieke muziekwerken vanaf 
de Middeleeuwen, in toneelstukken, beeldende kunst en literaire werken 
elementen uit de Griekse mythologie terug.

Er zijn ook moderne verhalen over de Griekse mythologie. Het is nu na 
duizenden jaren nog steeds een populair thema.

Het ontstaan van de wereld in de Griekse mythologie:
Het beroemdste verhaal over het ontstaan van de wereld was de Theogonia 
van Hesiodos.
Daarin spelen een rol: Gaia, Tartaros, Eros, Pontus, Ouranos, de Titanen 
(waaronder Okeanos, Prometheus, Iapetus, Kronos, Hyperion, Tethys, The-
mis, Rhea en Theia), de Cyclopen, de Giganten, de Erinyen, Hera, Hestia, 
Demeter, Hades, Poseidon, Zeus, de Olympus, Aphrodite, Artemis, Pallas 
Athene, Apollon, Hephaestus, Typhon, de Moiren en Herakles.

Mythen en sagen uit de Griekse mythologie
De grote sagen:
De sage van Heracles, waaronder de verhalen over de Giganten, Eurys-
theus, de Hydra, de Centauren, de Augiasstal, de gordel van de koningin 
der Amazonen, de runderen van Geryones, de appel der Hesperiden, Ker-
beros (de bewaker van de onderwereld) en de Centaur Nessus.
De Argonauten, waaronder de verhalen over Jason en het Gulden Vlies.
Theseus, met verhalen over de reizen naar Athene en Kreta, de strijd der 
Lapithen en Centauren en Phaedra.
Oedipus en de Labdaciden, waaronder verhalen over het Orakel van 
Delphi, de stad Colonus, de wraaktocht van Polynices, Antigone in Thebe, 
Antigone en Creon.
De Trojaanse Oorlog, waaronder verhalen over Troje, de wrok van Achil-
les, de wraak van Apollon, de strijd om Helena, en Andromache, Patroklos, 
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Hector, Priamos, Penthesilea, Aiax, Menelaos, het paard van Troje, Laoco-
on en Sinon.
Het noodlot van de Tantaliden, waaronder verhalen over Atreüs, Aga-
memnon, Orestes, de Erinyen, de Areopagus en Iphigenia in Tauris.
De zwerftochten van Odysseus, waaronder verhalen over Ithaka, Telema-
chos, de schipbreuk, Nausikaä, de Faiaken, de Lotofagen, de Cyclopen, Po-
lyphemus, Aeolus, de Laistrygonen, het schimmenrijk, de Sirenen, Scylla en 
Charybdis, Helios, Eumaeüs, Penelope, Circe, Laërtes en Hermes. (Wikipedia)

De invloed van de Griekse mythologie in de 
huidige tijd

Ook nu komen we de Griekse goden nog wel tegen, al weet men dat niet, 
maar ze zijn nog in veel zaken terug te vinden. Satan probeert steeds weer 
om zijn goddeloos concept nieuw leven in te blazen. 

In de Renaissance kwam de belangstelling voor de Griekse oudheid weer 
opzetten, veel dichters en schrijvers, maar ook toneelschrijvers gebruikten 
de Griekse mythologie om het publiek te trekken. Zelfs Shakespeare ge-
bruikte deze oude verhalen om nieuw en ander publiek te trekken en te 
boeien. In de beeldhouwwerken en schilderijen werden de figuren van de 
goden gebruikt, eerst in originele vorm, later ook in de abstracte kunst. 

Deze goden kwamen ook terug in de literatuur. In de vorm van stripboe-
ken en veel mythen en sagen zijn ze opnieuw uitgebracht. In stripboeken 
worden de verhalen van Jason, Perseus en Theseus opnieuw verteld, maar 
ze krijgen een nieuw gezicht door middel van de tekenstijl van de tekenaar 
en door de moderne manier waarop ze verteld en getekend worden. 

Een voorbeeld dat velen kennen is Superman, door middel van de film tot 
leven gebracht. Hij stamt af van de Griekse goden. Walt Disney heeft ook 
geprofiteerd van deze figuren uit de oudheid. In 1997 heeft hij de tekenfilm 
Hercules ontwikkeld. Deze tekenfilm is populair geworden onder kinde-
ren. Er is nu een tekenfilmserie van Hercules. In Nederland is de voetbal-
club Ajax heel bekend. Maar veel mensen weten niet dat de club vernoemd 
is naar de Griekse god Ajax. 
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De psychologie heeft ook een nieuwe theorie opgesteld op basis van de 
eigenschappen van deze goden. Onvoorstelbaar dat men tot zoiets komt, 
want deze goden hebben nooit bestaan. Het zijn bedenksels van mensen. 
In ieder persoon zouden de eigenschappen van een aantal goden aanwezig 
zijn. Aan iedere god werden vroeger typerende eigenschappen toegekend 
en mensen van nu zouden dezelfde eigenschappen bezitten als de goden 
van toen. Door middel van die eigenschappen zouden de psychologen ie-
mands persoonlijkheid kunnen analyseren. Het lijkt mij verstandig om 
deze psychologen niet te consulteren. De bron waaruit zij putten deugt 
niet. 

Oorsprong van de Olympische Spelen
De lijsten van de overwinnaars werden sinds 776 voor Christus bijgehou-
den en zo wordt officieel deze datum als het jaar van de stichting van de 
Spelen beschouwd. Er zijn echter aanwijzingen dat er al voor die tijd in 
Olympia sportwedstrijden werden gehouden.
Oorspronkelijk was Olympia een heilige plaats waar de god Kronos (=de 
Tijd) en Moeder Aarde (=Giai) vereerd werden. Ongeveer 1000 voor Chris-
tus werd Zeus de belangrijkste god en ter ere van hem werden de eerste 
sportwedstrijden georganiseerd.
De Grieken zelf vertelden over de oorsprong van de Spelen allerlei verha-
len die al dan niet een kern van waarheid bevatten. Zo is de naam van de 
legendarische Pelops, die afkomstig zou zijn uit het Oosten, met het begin 
van de Spelen verbonden. Maar ook de superheld Herakles zou verant-
woordelijk zijn geweest voor de instelling van de Spelen. Na deze klus zou 
hij de Spelen ingesteld- of in ere hersteld hebben. 
Maar al deze helden hebben nooit in werkelijkheid bestaan en kunnen 
dus geen aanspraak maken op de titel van stichter van de Spelen. Alles 
bij elkaar, het jaar 776 voor Christus wordt algemeen geaccepteerd als het 
begin van de Spelen en tevens als het begin van de jaartelling. ( Wikipedia)

Grieks denken of Hebreeuws denken.
Dr. Pieter Siebesma
“Er wordt wel eens opgemerkt dat we als gelovigen niet meer Grieks 
maar Hebreeuws moeten gaan denken. Een dergelijke aansporing is 
echter gemakkelijker gezegd dan opgevolgd. In deze studie gaan we in 
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op de achtergronden van de Joodse en Griekse (denk)wereld.”

Joodse wortels
“De afgelopen jaren zijn veel christenen op zoek gegaan naar de Joodse 
wortels van het christelijk geloof. Immers het christendom is ontstaan in 
een Joodse omgeving. De Heere Jezus, Zijn twaalf discipelen en de drie-
duizend mensen, die op de eerste Pinksterdag tot het geloof in Hem als 
Messias kwamen, waren allen Joden. Niet alleen leefden zij in een Joodse 
samenleving, maar zij waren besneden, vierden de sabbat, hielden zich aan 
de Joodse feesten en aan de Joodse spijswetten. Daarom is het Nieuwe Tes-
tament een Joods boek, geschreven door Joden en zonder kennis van het 
Joodse leven van die tijd is het niet echt goed te begrijpen. Deze aandacht 
voor wat wel ‘de Joodse wortels’ wordt genoemd, is een goede ontwikke-
ling en ze vormt een noodzakelijke correctie op een al te eenzijdig christe-
lijk verleden.”

Opmerking: Dat het Nieuwe Testament niet echt goed te begrijpen is 
zonder kennis van het Joodse leven lijkt mij niet correct. De Bijbel 
leert ons dat we de Heilige Geest nodig hebben om Gods Woord goed 
te leren verstaan. De Heilige Geest leidt in alle Waarheid. We lezen 
in de Bijbel dat de Heere Jezus aan Zijn discipelen de Schriften (OT) 
uitlegt en hun verstand opende. Dat laatste doet de Heere door de 
werking van Zijn Heilige Geest. 
En als we de Heere om die Uitlegger vragen, wil Hij die altijd geven. 
Lees Lukas 11:13. (H.S.)

Hebreeuws denken
Een van de aspecten die tot ‘de Joodse wortels’ gerekend worden, is wel het 
zogenaamde Hebreeuwse denken. Maar wanneer je de termen Hebreeuws 
en Grieks denken voor jezelf wilt definiëren, blijkt dat nog niet zo gemak-
kelijk te zijn. Er zijn hierover dan ook heel veel verschillende meningen. 
Want waar gaat het om? Is het een bepaalde manier van denken? Is het een 
speciaal soort bril waarmee je de Bijbel leest of een speciale wijze, waarop 
je met de Bijbel omgaat? Betekent het dan, dat je moet gaan denken zoals 
de schrijvers van de Bijbel dachten of zoals de mensen in Israël ten tijde 
van het Oude en Nieuwe Testament?
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Je komt daarbij ook voor een ander probleem te staan: mensen uit de Bij-
bel leefden in een totaal andere cultuur dan wij. Wat is de rol van de cul-
tuur, waarin zij leefden hierbij? Is Hebreeuws en Grieks denken hetzelfde 
als de Hebreeuwse en Griekse cultuur? De vraag is vervolgens wat is cul-
tuurgebonden en wat steekt daarboven uit? Dat deze vraagstelling moei-
lijk te beantwoorden valt, blijkt wel uit de verschillende opvattingen die 
orthodoxe christenen hebben over Bijbelse principes. Is het dragen van een 
hoofdbedekking door de vrouw tijdens een kerkdienst cultureel bepaald of 
altijd geldend? En hoe zit het met het hebben van lang haar door mannen 
en het elkaar groeten met de heilige kus?

In zijn algemeenheid kun je stellen dat het Bijbels denken boven een 
bepaalde cultuur dient uit te gaan, ofschoon het daar natuurlijk wel 
aan is gerelateerd.

De hellenistische godsdienst was syncretisch, dat wil zeggen ze was in staat 
om ideeën uit verschillende godsdiensten met elkaar te verenigen. Ogen-
schijnlijk was men heel tolerant tegenover andere godsdiensten, immers 
alle godsdiensten waren gelijkwaardig en alles moest kunnen. Maar in de 
praktijk was men juist zeer intolerant tegenover al diegenen die niets 
van het hellenisme wilden weten. Het was meer dan alleen de Griekse 
taal of de Griekse filosofie, want godsdienst maakte een essentieel onder-
deel ervan uit. Daarom was het onvermijdelijk dat de Grieken in con-
flict zouden komen met de Joden.

Dat de Makkabeeën erin slaagden het Syrische juk af te werpen kan door 
verschillende factoren worden verklaard. Maar bovenal was het God, Die 
de geschiedenis leidt en er voor zorgde dat Zijn volk niet te gronde 
ging.
Zo slaagden de Makkabeeën erin het voortschrijdende helleniserings-
proces, dat hun door de Seleucidische koningen met geweld werd op-
gedrongen, tegen te gaan. In feite waren de Joden het enige volk in 
het Nabije Oosten, dat zich in hun land min of meer met succes verzet-
te tegen de hellenistische cultuur en erin slaagde het wezen van hun 
godsdienst voor Griekse invloeden te behoeden.
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De consequenties van deze overwinning waren enorm. De Joden ver-
wierven het recht om als enig volk ter wereld geen offers te brengen 
aan de heidense afgoden. Dit recht werd ook door andere volkeren 
erkend.

Dat neemt niet weg dat de Joden zowel in Israël als in de diaspora, een 
grote invloed ondergingen van de hellenistische cultuur. Zo werd het He-
breeuws en het Aramees steeds meer door het Grieks vervangen. Vooral in 
de diaspora sprak waarschijnlijk de meerderheid van de Joden Grieks. Het 
feit dat het Nieuwe Testament in het Grieks is geschreven en niet zoals het 
Oude Testament in het Hebreeuws en het Aramees, is in dit verband illus-
tratief. Veel Joden droegen Griekse persoonsnamen, ook dat is duidelijk 
uit het Nieuwe Testament, waar we namen tegenkomen als Paulus, Petrus, 
Maria en Lukas.

Door de Griekse vertaling van het Oude Testament (de Septuagint) 
raakten echter ook veel Grieken geïnteresseerd in de Bijbel en de God 
van Israël. Dat we in het Nieuwe Testament zo veelvuldig lezen over pro-
selieten en Jodengenoten, over Griekse vrouwen die de synagoge bezoch-
ten, was dankzij de Septuaginta. Daardoor hadden veel heidenen kennis 
van de Bijbel en waren ze voorbereid op de komst van de Messias. De 
stap om officieel Jood te worden, was vaak te groot, men diende zich 
dan aan alle geboden en verordeningen van de Thora te houden. Maar 
toen buiten de Wet om een ‘gemakkelijke’ weg tot God werd geopend 
door het volbrachte offer van Jezus Christus, namen veel proselieten 
en Jodengenoten dit Woord met vreugde aan. 

God of mens?
Het is onmogelijk om in deze studie de inhoud van het Hebreeuwse en 
Griekse denken (op zichzelf al vage begrippen met een zeer complexe in-
houd) op verantwoorde wijze te behandelen. Hoe zouden we trouwens 
als mensen van de 21ste eeuw in staat zijn om ‘hét’ Hebreeuwse en ‘hét’ 
Griekse denken te bevatten, als dat dan al bestaat. We vergelijken daar-
om slechts enkele fundamentele denkbeelden met elkaar.

Het meest essentiële verschil tussen beide vormen van denken is de 
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relatie tussen de mens en zijn Schepper. Terwijl in het Hebreeuwse 
(Bijbelse) denken de mens in een (onderdanige) relatie tot God staat, 
is in het Griekse denken de mens autonoom. In veel synagogen staat 
bijvoorbeeld op de ark (de kast waar de Hebreeuwse Thorarollen worden 
bewaard) de uitspraak in het Hebreeuws: Da lifnee atta omed, ‘Weet voor 
Wie u staat!’ De Griekse filosofen benadrukken daarentegen: “Ken uzelf”! 
Terwijl binnen het Griekse denken de autonomie van de mens (het 
kennen van jezelf ) centraal staat, staat binnen het Hebreeuwse Bij-
belse denken, het kennen van God centraal. Je kunt pas goed jezelf 
kennen, als je God kent!

Ethiek
Deze wijze van denken heeft een aantal verstrekkende gevolgen, die 
op het gebied van de ethiek het duidelijkst naar voren komen. Binnen 
het Hebreeuwse denken is de ethiek niet primair gebonden aan wat 
de mens wil en aangenaam vindt, maar aan wat God van hem vraagt in 
Zijn Woord. Binnen het Griekse denken staat echter de mens centraal 
en afhankelijk van welke filosofische (dat is een door de mens bedach-
te) denkwijze die men aanhangt, kiest men voor een bepaalde ethiek. 
Zo is er een Platonische, Aristotelische en Stoïsche ethiek.
Doordat de Grieken primair op de mens gericht waren, hadden ze weinig 
oog voor de zwakken in hun maatschappij. Ze waren vooral gericht op de 
intellectuelen en lichamelijk sterken. 
Griekse en Latijnse filosofen hebben veel lezenswaardige geschriften ge-
schreven, die ook heden ten dage nog de moeite waard zijn. Toch zullen 
maar weinig gymnasiasten door hebben dat filosofen als Socrates, 
Plato en Aristoteles op ethisch gebied veel verwerpelijke uitspraken 
hebben gedaan. We illustreren dat aan de hand van een aantal sociale 
items.

Positie van de vrouw
De antieke Grieken beschouwden hun vrouw als een noodzakelijk kwaad. 
Daarom werd onderwijs voor vrouwen niet zo belangrijk geacht. De be-
kende filosoof Plato was blij dat hij niet als vrouw was geboren. De Griekse 
stad Sparta, bekend om haar soldaten, beschouwde de vrouw slechts als een 
werktuig om kinderen te baren, om zo de stad van soldaten te voorzien. 
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Trouw aan je partner was daarom niet zo belangrijk. Het vormde zelfs geen 
bezwaar om je vrouw met een ander te delen. Demosthenes, een beroemd 
staatsman en groot redenaar en voorvechter van de democratie, schijnt aan 
het volk van Athene te hebben gezegd: “Hoeren hebben wij voor ons 
genoegen, bijvrouwen voor de dagelijkse verzorging van ons lichaam 
en echtgenoten om wettige kinderen te verwekken”.
Om de meest onbenullige redenen kon een man dan ook van zijn vrouw 
scheiden. Toen de Romein Paulus Aemilius zijn vrouw verstootte, vroegen 
zijn vrienden hem, waarom hij dit deed. Immers ze was een knappe en 
intelligente vrouw, die knappe en intelligente kinderen had voortgebracht. 
Daarop antwoordde hij, wijzend op zijn schoen: “Is zij niet goed, is zij niet 
goed gemaakt? Maar jullie weten niet waar ze mij knelt”.

Bij religieuze feesten en festiviteiten was het aangaan van seksuele relaties 
met anderen buiten het huwelijk om, hetzij met personen van hetzelfde, 
hetzij met personen van het andere geslacht een normale praktijk. Over de 
ontucht en lage moraliteit in de Romeinse tijd, bijvoorbeeld onder de 
keizers is voldoende bekend.
Hoe anders leert de Bijbel. Man en vrouw zijn beiden naar Gods 
beeld geschapen en aan beiden wordt de opdracht gegeven om Gods 
beelddrager te zijn en te heersen over al het geschapene (Gen. 1:26)! 
De vrouw is als een hulp (Hebr. ezer) voor de man geschapen. Dat je 
dit beslist niet als iets minderwaardigs moet opvatten, blijkt wel uit 
het feit dat ook God onze ‘hulp’ (ezer) wordt genoemd in Psalm 121:2: 
“Mijn hulp is van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft”.

Het is opvallend dat de eerste christelijke gemeente in Europa werd ge-
sticht toen een vrouw, Lydia, tot bekering kwam en haar huis als eerste 
samenkomstruimte in Europa functioneerde (Hand. 16:14, 15).
Echtscheiding wordt door de Bijbel afgekeurd. Het is slechts vanwege de 
slechtheid van de mensen toegestaan. Het is dan ook niet verbazingwek-
kend dat binnen het anti-semitische en anti-christelijke nazisysteem de 
vrouw werd gedegradeerd tot iemand die alleen maar geschikt is om Ari-
sche kinderen voort te brengen tot meerdere eer en glorie van het Arische 
ras. Bij een herleving van het oude heidendom zou de vrouw als eerste 
daarvan te lijden hebben. Dat juist in onze tijd op seksueel gebied alles 
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kan en mag, komt voort uit het denken, dat wat ik prettig vind cen-
traal staat. De mens staat centraal en niet wat Zijn Schepper van hem 
vraagt.

Kinderen
Bij de Grieken was het geoorloofd om kinderen te vondeling te leggen. 
Volgens de zogenaamde wet van Lycurgus was iedere vader verplicht zijn 
pasgeboren kind naar een daartoe aangestelde commissie te brengen en 
deze te laten keuren. Wanneer bij kinderen een afwijking werd gevon-
den of ze te zwak schenen te zijn, mochten deze in het ravijn gegooid 
worden als prooi voor wilde dieren en roofvogels.

Plato geeft een beschrijving van de ideale staat en daarin laat hij Socrates 
poneren dat kinderen afgezonderd moeten worden in daarvoor bestem-
de plaatsen en zij door speciaal aangestelde verzorgsters opgevoed moeten 
worden. Ook kinderen van lagere klassen of mismaakte kinderen moeten 
worden afgezonderd, om vervolgens op geheimzinnige wijze te worden 
verwijderd. Evenzo bepleitte de grondlegger van de logica, Aristoteles, 
dat er een wet uitgevaardigd moest worden, om te voorkomen dat mis-
maakte of ziekelijke kinderen grootgebracht zouden worden.

Bij de Romeinen was het al niet veel anders. De filosoof Seneca, verplichte 
lectuur voor veel leerlingen van gymnasia, schijnt eens te hebben gezegd: 
“Mismaakte kinderen vernietigen wij, en zij die zwak en onvolkomen 
geboren worden, verdrinken wij. Dat is niet uit boosheid, maar naar 
gezonde rede. Op die wijze scheiden wij het onnutte van het bruikba-
re!”
Hoe anders staat het Oude Testament tegenover het ontvangen van 
kinderen: “Zie, kinderen zijn een erfdeel van de HEERE” (Ps. 127:3). 
Het krijgen van kinderen werd gezien als een geschenk van God, voor 
wie Hij al oog had, als ze zich nog in de moederschoot bevonden (Ps. 
139:15).
Jezus stelt aan Zijn discipelen de kinderen als voorbeeld: “Voorwaar, Ik zeg 
u: Als u zich niet verandert en wordt als de kinderen, zult u het Koninkrijk 
der hemelen beslist niet binnengaan ... En wie zo’n kind ontvangt in Mijn 
Naam, die ontvangt Mij” (Matt. 18:3, 5).
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Dat deze ideeën ook nu nog niet dood zijn, blijkt wel uit de recente 
geschiedenis. De nazi’s kenden hun Lebensborn-Instituten, waar Ari-
sche kinderen werden grootgebracht tot meerdere eer en glorie van 
het Arische ras. Tegelijkertijd werden gehandicapten afgevoerd om 
vermoord te worden. Maar ook in onze tijd is abortus en euthanasie 
een geaccepteerde praktijk.

Slavernij
Hoe de Grieken en Romeinen over slaven dachten, is evenmin ver-
heffend. De samenleving rustte op het bezit van slaven, die menson-
waardig werden behandeld. In Rome kon een meester zijn slaven naar 
willekeur martelen en laten ombrengen. Slaven hadden geen enkel 
recht. Illustratief was het voorbeeld van de Romeinse generaal en staats-
man Flaminius die eens een slaaf ter dood liet brengen, om zijn gast te ver-
maken, omdat die nog nooit iemand dood had zien gaan! Ds. Rottenberg 
verwoordt het als volgt: “U ziet vol bewondering op tot de piramiden en 
tempels van Egypte, gij doet wel. Maar vergeet niet het bloed en de tranen 
van de mannen en vrouwen door wiens dwangarbeid ze zijn gebouwd.... U 
verbaast zich over de merkwaardige structuur van de wet en staatsin-
richting van Rome, u doet wel. Maar bedenk, dat een groot deel van 
de mensheid, die onder haar leefde, geen mensenrechten bezat en de 
slaaf in haar ogen niet meer dan een voorwerp was...”.

Weliswaar was in het Oude Testament eveneens sprake van slavernij, maar 
hier hadden slaven tenminste nog enige rechten. Bijvoorbeeld door de 
instelling van het Sabbatjaar, waarbij alle Hebreeuwse slaven vrijgela-
ten moesten worden, en niet met lege handen mochten weggaan. Hun 
loon moest hen gegeven worden. Ook lezen we in Deuteronomium 23:15 
dat een gevluchte slaaf niet aan zijn meester uitgeleverd mocht worden.

Armenzorg
In de Grieks-Romeinse tijd bestond er geen armenzorg. Een Romeins 
dichter verwoordde het als volgt: “Men doet de bedelaar maar een 
slechte dienst door hem eten en drinken te geven. De gave is verloren 
en het leven van de arme wordt tot zijn eigen ellende verlengd!” Nee, 
dan besteedde men liever zijn geld aan brood en spelen om het volk rustig 
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te houden.
Vreemdelingen waren barbaren, die uitgeroeid mochten worden of anders 
als slaaf gebruikt konden worden.

Hoe verschillend is dan het Oude Testament. “… u mag de rand van 
uw akker niet helemaal afmaaien, ... ook mag u uw wijngaard niet nal-
open en de afgevallen druiven van uw wijngaard niet oprapen. U moet 
ze voor de arme en de vreemdeling achterlaten… “ (Lev. 19:9, 10). De 
sociale voorzieningen in onze tijd hebben we dankzij het joods-chris-
telijke denken, dat op de Bijbel berust.

Aandacht voor het lichamelijke
Binnen het Griekse denken heeft men altijd veel aandacht voor het licha-
melijke en het uiterlijk gehad. Illustratief is de Latijnse uitspraak “mens 
sana in corpere sano”: Een gezonde geest in een gezond lichaam.
De Grieken vereerden het lichaam en haar schoonheid. Opmerkelijk dat in 
onze tijd, waarin het christelijk denken steeds meer terrein verliest, de na-
druk op het uiterlijk steeds groter wordt. De huidige trend van ‘fitness’ en 
‘bodybuilding’ past daarin goed en wordt nog versterkt door de filmindus-
trie, die films produceren, waar bij voorkeur knappe vrouwen en mannen 
een hoofdrol spelen.
Het Hebreeuwse denken legt de nadruk op het feit dat de mens ge-
schapen is naar Gods beeld. Daarom mag je je eigen lichaam en alles 
wat daarmee te maken heeft niet minachten, maar evenmin daarvoor 
een overdreven aandacht hebben. “Want een man is niet sterk door 
eigen kracht” (1 Sam. 2:9). 

Integratie en compartimentalisme (hokjes denken)
In zijn artikel “Beware of Greeks bearing gifts”, maakt Rev. John Fischer een 
interessante vergelijking. Binnen het Griekse denken heeft men de nei-
ging om de dingen van elkaar te scheiden, de afzonderlijke stukken 
te analyseren en daarmee het geheel uit het oog te verliezen. Dit valt 
goed te illustreren aan de hand van de huidige wetenschap. Een he-
dendaagse wetenschapper weet steeds meer van steeds minder. Elkeen 
is specialist op zijn of haar terrein, maar daardoor vaak niet meer in 
staat het geheel te overzien.
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Fischer gebruikt voor deze manier van denken de term ‘compartimentalis-
me’, oftewel het verdelen in compartimenten of segmenten (het zogenaam-
de ‘hokjesdenken’).

Daarentegen is men binnen het Hebreeuwse denken geneigd dingen 
tezamen te voegen en naar het geheel te kijken, aldus Fischer. Dit 
noemt hij integratie. Hoewel je je kunt afvragen of hij hier de zaken 
niet al te simpel voorstelt, helpt zijn vergelijking ons om een duidelij-
ker zicht te krijgen op de verschillen tussen het Griekse en Hebreeuw-
se denken.

Christenen zijn vaak geneigd om in hokjes te denken. De eerste vraag 
die aan een medechristen wordt gesteld is, tot welk kerkgenootschap 
hij behoort. Daaraan worden dan conclusies verbonden. Daarentegen 
is men binnen het Jodendom vaak meer gericht op de gehele groep. 
Is iemand Jood, en heeft hij steun nodig, dan zal men niet vragen tot 
welke richting hij behoort of hoe orthodox hij is. 
Hierin zijn Joden ons als christenen ten voorbeeld.
We kunnen denken aan het onderscheid tussen bijvoorbeeld een zondagse 
kerkdienst en een doordeweekse Bijbelkring. In een kerkdienst dient men 
zich stemmig te gedragen, een Bijbelkring is daarentegen meer informeler, 
‘gewoner’.

Christelijke vieringen zijn vaak plechtstatig, liturgisch en verheven. Jood-
se vieringen zijn vrolijk, gezellig en huiselijk. Bijvoorbeeld de Seder, de 
Pesachviering, is ingebed in een gewone maaltijd. Het is een gezellige sa-
menkomst, waarop zelfs seculiere liederen mogen worden gezongen en 
niet alleen geestelijke liederen. Zo gaat het lied chad gadja over een bok-
je dat wordt opgegeten door een kat, die weer wordt doodgebeten door 
een hond, enz.. Je zou de stelling kunnen verdedigen dat binnen het He-
breeuwse denken er geen onderscheid is tussen heilig en profaan, omdat 
het gehele leven is gewijd aan God.

Opmerking: Het bovenstaande over de vieringen is denk ik wat te 
algemeen gesteld. Er zijn heel wat protestantse vieringen die niet 
plechtstatig zijn en er zijn zeker ook Joodse vieringen, met name in 
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de synagoge, die wel plechtstatig zijn. Men weet dat men met een hei-
lig God te doen heeft. 

Visie op de Bijbel
Een ander gevolg van het compartimentalisme is de wijze waarop je naar 
de Bijbel kijkt. Het uit zijn verband rukken van teksten zou je als een vorm 
van Grieks denken kunnen opvatten. Vanuit dit compartimentalistische 
denken zijn wij vaak geneigd een verschil te maken tussen het Oude- en 
Nieuwe Testament. Zo zou het Oude Testament de nadruk leggen op de 
wet, terwijl het Nieuwe Testament de nadruk legt op de genade.

Een heel oude ketterij (opgekomen vanuit het hellenistische denken) is dat 
de God van het Oude Testament een God van wraak en toorn is en daarom 
niet dezelfde kan zijn als de God van liefde in het Nieuwe Testament. Maar 
wanneer we naar de Bijbel als een eenheid kijken, zien we dat de wet in 
het Oude Testament is gegeven aan een volk dat al in een bijzondere relatie 
met God staat en niet slechts het antwoord is op de vraag, hoe wij behou-
den moeten worden. Daarom is het Oude Testament even vol van Gods 
liefde als het Nieuwe Testament.

Opmerking: Het Oude Testament is zeker even vol van Gods liefde als 
het Nieuwe Testament. Er is echter wel een groot verschil. In het Nieu-
we Testament wordt Gods liefde helder en duidelijk geopenbaard en 
vervuld in de Messias Jezus. In het Oude Testament is die min of meer 
verborgen in de profetieën. Er is in ieder geval een duidelijke uitleg 
nodig, zoals de Heere Jezus dat gedaan heeft aan Zijn discipelen door 
hun verstand daarvoor te openen, (Lukas 24:44,45).
In het Oude Testament toornt God over de zonden van Zijn volk, 
maar in het Nieuwe Testament waarschuwt de Heere Jezus dikwijls 
voor de gevolgen van het niet geloven in Hem, van het Hem verwer-
pen. Die gevolgen zijn verschrikkelijk, laat dat ook helder zijn. Dat 
de heidenen in het Oude Testament werden verdreven en vernietigd 
kwam doordat de maat van hun zonde vol was. Israël moest daarom 
nog heel lang in Egypte blijven, Genesis 15:13-16.  (H.S.) 
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Visie op de tijd
Fischer maakt in dit verband een interessante opmerking over het verschil 
tussen het Griekse en het Hebreeuwse begrip van tijd. Zo stelt hij dat bin-
nen het Griekse denken men geneigd is de tijd in te delen in van elkaar 
gescheiden eenheden, die los van elkaar staan en wel in heden, verleden 
en toekomst. 

Daarentegen is binnen het Hebreeuwse denken tijd meer een vloeiend ge-
heel, waarbij heden, verleden en toekomst door elkaar heen kunnen lopen. 
Hij baseert dat op de verschillen tussen het Griekse en het Hebreeuwse 
werkwoordsysteem. Hoewel niet alle taalkundigen dat met hem eens zul-
len zijn, is zijn constatering dat de Oudtestamentische mens een andere 
visie op tijd heeft dan wij, juist.

De Griekse indeling van de Bijbel maakt een duidelijk onderscheid 
tussen geschiedenis en profetie, maar tot de profetische boeken wor-
den binnen de Joodse canon niet alleen onze profeten gerekend, maar 
ook boeken als Jozua, Richteren, Samuël en Koningen. Wij zouden 
deze boeken tot de geschiedenis rekenen, volgens de Joodse canon is 
het profetie. Geschiedenis is volgens deze opvatting vervulde profetie, 
profetie is onvervulde geschiedenis.

Binnen het Hebreeuwse denken wordt geschiedenis een organisch ge-
heel, waarbij heden, verleden en toekomst in elkaar overvloeien. Dit 
kan ons helpen de Oudtestamentische profetieën beter te begrijpen. 
Wij willen graag weten of een bepaalde profetie nu al wel of nog niet 
is vervuld. Het is het een of het ander. Maar vanuit dit Hebreeuwse 
denken heeft men er geen moeite mee dat een profetie op verschillen-
de tijdstippen kan slaan. Immers tijd is een vloeiend geheel. 

Naar een Bijbelse manier van denken
Inmiddels zal u duidelijk zijn geworden, dat wat algemeen onder He-
breeuws denken wordt verstaan, niets anders is dan Bijbels denken, het 
denken zoals God dat wil. Dat denken gaat uit van een norm buiten 
onszelf, namelijk van het Woord van God. Die norm is niet wat wij zelf 
willen, plezierig of aangenaam vinden, maar wat God van ons vraagt.
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Het Griekse denken zou je dan ook die vorm van denken kunnen noe-
men, die ingaat tegen Gods Woord, omdat zij de mens centraal stelt en 
geen rekening houdt met God en Zijn Woord. Wanneer we van een 
dergelijke definitie uitgaan, dan is duidelijk dat in onze tijd en in onze 
cultuur het Griekse denken overheersend is.
De huidige moderne opvattingen over abortus en euthanasie, echt-
scheiding, seksuele relaties buiten het huwelijk om, komen (meer) 
overeen met de opvattingen in de Grieks-Romeinse tijd dan met die 
van orthodoxe Joden en christenen.

In een tijd, waarin zoveel prikkels op ons afkomen, is het niet eenvoudig 
om staande te blijven. Daarom hebben de woorden van Paulus nog niets 
van hun actualiteit verloren: “Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfer-
mingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig 
en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst”. 
“En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd 
door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat 
de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is” (Rom. 12:1, 2).
Dr. Pieter Siebesma (Uit Israël en de Bijbel, via internet)

TEGENSTELLINGEN in Grieks en Hebreeuws 
denken BthU

De manier waarop de Westerse wereld denkt, is de manier waarop de 
Griekse geleerden dachten; zij hebben de wiskunde uitgevonden en 
eigenlijk heel de ‘wetenschap’. Alleen als je iets kunt bewijzen en na-
rekenen, dan is het ‘waar’ en anders niet. Er is maar één waarheid en 
er moet gekozen worden; je hebt gelijk of je hebt geen gelijk; terwijl 
een Jood best kan leven met tegenstellingen zonder zich gedwongen 
te voelen om te kiezen; je hoeft het niet persé eens te worden: er zijn 
verschillende manieren om ergens naar te kijken. De manier van den-
ken heeft grote gevolgen voor de manier van geloven.

De kerk heeft steeds ‘geloofsbelijdenissen’ opgesteld om precies weer 
te geven wat je moet geloven. Dit is bij de Joden onbekend. Zij ma-
ken zich niet druk over theologische ideeën over bijvoorbeeld de 
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Drie-eenheid, of de eigenschappen van God, terwijl hierover heel wat 
geschreven is in de kerkelijke traditie. Joden zeggen: “Als je G’d wil le-
ren kennen, dan moet je de Bijbelse feesten vieren”. Ze proberen niet 
precies vast te stellen hoe God ‘in elkaar zit’.
(Website Gods oogappel -BthU)

Dat in de tijd van het Nieuwe Testament de afgoden in Griekenland nog 
wel werden aanbeden lezen we in de Handelingen van de Apostelen:

Handelingen 14:11 En de menigten, die zagen wat Paulus gedaan had, ver-
hieven hun stem en zeiden in het Lycaonisch: De goden zijn aan mensen gelijk 
geworden en naar ons afgedaald. 12 En zij noemden Barnabas Zeus en Paulus 
Hermes, omdat hij het woord voerde. 13 En de priester van Zeus, wiens tempel 
vóór hun stad lag, bracht ossen en kransen bij de poorten en wilde samen met de 
menigten offeren.

Handelingen 19: 24 Want iemand van wie de naam Demetrius was, een zilver-
smid, die zilveren tempeltjes van Artemis maakte, verschafte aan zijn vakgenoten 
een niet gering inkomen.
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13. god en de noordse-
germaanse goden

De noordse mythologie is, zeker in West-Europa, een van de bekend-
ste, samen met onder andere de Griekse, Romeinse, Egyptische en 
de Germaanse mythologie. Van deze laatste mythologie maakt de 
noordse mythologie deel uit; ze kent grotendeels dezelfde goden en 
helden. Maar zij wordt toonaangevend beschouwd als voorbeeld func-
tie voor het geheel der oudere mythologieën van het noordelijke deel 
van Europa (in tegenstelling tot het geromaniseerde zuidelijke deel). 
De reden hiervoor is tweeledig:
• Zij hield een paar honderd jaar langer stand.
• Er zijn hiervan de meest volledige geschreven teksten.

De invloed van deze mythologie is in de Lage Landen nog merkbaar, 
omdat zij haar oorsprong niet ver van deze landen vindt en ook be-
kend stond als Nederlandse mythologie. De noordse mythologie kop-
pelen we aan de Noormannen of Vikingen, toenmalige bewoners van 
de Scandinavische landen, maar de mythen en sagen bestonden al lang 
voor hen en waren deels afkomstig uit omliggende landen zoals IJs-
land en het huidige Duitsland. Volgens auteurs zoals Jan de Vries zijn 
er zelfs Indo-Europese sporen en parallellen met elementen uit de In-
diase mythologie in deze zeer oude orale verhalentraditie terug te 
vinden, die uiteindelijk deels is neergeschreven in de Edda. Dit zou 
volgens sommige historici terug te voeren zijn op een nog oudere In-
do-Europese mythologie. (Finland heeft een meer eigen mythologie).

Germaanse goden
Het pantheon van de Germaanse en Noordse goden is vrij complex. 
Ongetwijfeld is het over een ruime tijdspanne ontstaan en hebben 
er in die tijd talloze invloeden meegespeeld, waaronder niet in het 
minst de volksverhuizingen. Er was in feite niet zoiets als ‘dé Germa-
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nen’. Dit is slechts een algemene verzamelnaam voor min of meer 
losse stammen of etnieën die gebieden in het midden en het noorden 
van Europa bevolkten. Wel konden de verschillende stammen zich in 
de eerste eeuwen na onze jaartelling nog onderling verstaanbaar ma-
ken, omdat zij dialecten van dezelfde taal, het Oer-Germaans, spraken.
Rond het jaar 1000 was ook het noorden gekerstend, maar de oude 
godheden overleefden in de literatuur, zij het vaak vervormd, ver-
momd en vermengd.
Er is met name literatuur overgeleverd over de goden waaraan in Scan-
dinavië in de Vikingtijd werd geloofd. Over de Germaanse goden uit 
andere gebieden en periodes is veel minder bekend.

Overzicht continentaal Germaanse goden
Hier onder worden alleen de goden benoemd die specifiek (ook) be-
kend zijn van de continentale Germanen. Deze godheden worden 
genoemd bij, onder andere, de Romeinse geschiedschrijvers Taci-
tus, Plinius en de Angelsaks Beda. Van veel goden is geen uitgebreide 
literatuur bekend.

Germaanse 
Naam

Noorse 
Naam

Functie Attributen Opmerking Literatuur

Wodan; 
Woutan; 
Weda

Odin Oppergod; 
scheppergod

wolven, 
raven, 
achtbenig 
paard, speer,

Wilde Jacht Oudsaksisch 
doopgelofte; 
Merseburger
 toverspreuken;
Beda; Edda

Donar; 
Thunaer; 
Tonger

Thor Dondergod Hamer Maakt met 
hamer bliksem 
en donder

Oudsaksisch 
doopgelofte; 
Edda

(H)irmin;
(H)ermen

Jörmunr voorouder 
der Herminones

De Saksen 
vereerden 
hem in hun 
Irminsul

naam betekent 
groots, weids, 
drager

Vita Karoli 
Magni

Ing(uz); 
Ingwaz

Yngvi voorouder van 
de Ingvaeones; 
god van 
erfelijkheid; 
vernoeming; 
licht.

Een Germaanse 
naam voor Freyr

Tacitus
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Istvae voorouder 
der Istvaeones

Tacitus

Mannus Vader voorouder-
goden Hirmin, 
Ing en Istwa

Naam betekent 
‘mens(heid)’

Tacitus

Tuïsto Oergod der 
Germanen; 
vader van 
Mannuz

uit de aarde 
ontstaan

Tacitus

Nerthus Terra Mater; 
Moedergodin; 
vruchtbaarheids-
godin

Getrokken 
met paard 
en wagen

Later bekend als 
Friia en/of Ertha

Tacitus

Ostara; 
Ēostre

Vruchtbaarheids-
godin van de 
lente en de 
wedergeboorte

Ei, haas Naam verwant 
aan oosten, daar 
de zon opkomt

Beda; 
Angelsaksische 
kalender

Saxnôt; 
Seaxneat

stamgod der 
Saksen; recht; 
oorlog; verbond

Verwant aan Tîw Oudsaksisch 
doopgelofte

Holda Huldra Onderwereld- en 
bosgodin; mooi; 
lang haar; staart 
van koe; gedaante 
wisselen; magie

Wilde Jacht Folklore uit 
Scandinavië en 
Westfalen; 
verwant 
aanHuld

Folklore uit 
Scandinavië 
en Westfalen;
 Edda

Tanfana Godin van 
Istvaeonen, 
stam der Marsi

archeologie

Hretha naam betekent 
de beruchte, de z
egevierende

Angelsaksische 
kalender

Balder; 
Baldaeg

Baldr Beda; Edda; 
Merseburger 
toverspreuken

Frigga; 
Frija

Frigg moeder der 
goden

Beda; Edda

Fro; 
Frea

Freyr Mannelijk 
fallussymbool

rijdend op een 
everzwijn

Edda; 
volkslegenden

Freya Vrouwelijke 
seksualiteit

verwant aan 
Ostara; 
mooiste der 
god(inn)
en

Merseburger 
toverspreuken

Ziu; Tîw;
Thingsus

Týr Rechtvaardig-
heid; 
orde

god van 
het Thing

archeologie
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Heimdal; 
Heime

Heimdallr brugbewaker 
tegen de 
Hunen 
(reuzen)

Gelehoorn ziet overdag en 
’s nachts 100 mijl; 
Hoort gras en 
wol groeien;

Merseburger
toverspreuken; 
Edda

Sunna; 
Sigel

Sól zonnegodin; paard en wagen 
rijdend rond 
Midgaard; 
achterna 
gezeten 
door Helhond

Merseburger 
toverspreuken

(H)ertha Jörd Aardegodin Verwant 
aan Gaia

Beda

Nehalennia beschermgodin
voor zeelui en 
handelaars

Hond, 
vruchten, 
lang gewaad, 
Schelpdak 
van de 
altaarnis, 
bloem-
slingers

West-Germaanse 
godin uit 2e en 
3e eeuw na Chr.

archeologie
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De Schepping
De Oud-Europese volkeren, waaronder de Vikingen, hadden, net als vele 
andere culturen, een scheppingsverhaal.
In het begin was het universum verdeeld in twee delen gescheiden door 
een grote kloof, de Ginnungagap (gapende leegte). Aan de ene kant was 
er licht en hitte en het eerste deel bestond dan ook uit vuur en werd be-
woond door vuurreuzen. De naam van dit gebied was Muspelheim. De 
leider was Surtur (Zwart).

Aan de andere kant was het koud nevelig duister, want het tegendeel be-
stond uit ijs en rijp. Dit gebied werd Niflheim genoemd. In dat ijselijk ge-
deelte leefde een oerkoe, Audhumbla genaamd. Zij likte steeds aan het 
ijs, haar bron van voedsel. Door het ijs op te likken bevrijdde ze de ijs-
reus Ymir, die door Audhumbla ook meteen voedsel had, namelijk haar 
melk. Als hij iets pittigers wilde, ging hij naar de rand van de kloof, stak 
zijn hand omhoog zodat het roet van de vuurwereld erop bleef hangen en 
likte dit af.
Audhumbla likte ook nog een andere reus, Búri, vrij uit het ijs. 

Deze oerreus is de stamvader van alle reuzen en goden. Uit hem is ook 
de reus Borr voortgekomen die samen met de reuzin Bestla drie zonen 
kreeg: Odin, Vili enVé. Zij zijn de drie eerste goden. Deze drie zonen van 
Borr doodden Ymir, die een soort reuzenplant was geworden, omdat hij 
het licht wegnam. De drie broers brachten Ymir naar de Oerruimte en 
maakten uit zijn lichaam de wereld zoals wij die kennen. Zijn levenssap (of 
bloed) werden meren en zeeën, uit zijn vlees kwam de aarde voort en de 
bergen uit zijn botten. Stenen en keien waren uit zijn kiezen en botsplin-
ters gemaakt. Zijn bloed (de zee) hield de wereld bijeen. De drie broers 
namen zijn schedel en maakten hiervan het uitspansel. Dit werd over de 
wereld geplaatst en werd verlicht door de hemellichamen.

De mensen werden gemaakt van het hout dat de zonen van Borr op het 
strand vonden. Ze waren zonder leven; daarom gaf Odin hen adem, leven en 
spraak. Vili gaf hen bewustzijn en beweeglijkheid en Vé het uiterlijk en ge-
hoor. De drie goden gaven hen ook kleding en een naam: Ask en Embla. Ask 
was de man en Embla de vrouw. Van hen stamde het menselijk geslacht af. 
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Als je het bovenstaande scheppingsverhaal leest, den denk ik, hoe is het 
mogelijk dat mensen zoiets banaals verzinnen. Wat steekt de scheppingsge-
schiedenis in de Bijbel in Genesis 1-3 daar dan heerlijk en majestueus bij af.

De goden schiepen achtereenvolgens meerdere werelden, 
onder meer: 
Asgaard was het domein van de Asen (goden).

• Vanaheim was het domein van de Wanen (goden).
• Midgaard was de woonplaats van de mensen.
• Jotunheim was het domein van de reuzen.
• Helheim is de plaats waar de gewone doden naar toe gaan.
• Alfheim waar in het algemeen eerst alle elfen woonden.
• Svartalfheim is de onderwereld, waar de dwergen en zwarte elfen 

wonen.
• Ljossalfheimr is de lichtwereld, waar de “schijnenden” woonden. 

Ook wel de witte elfen en feeën.
• Voor de gevallenen in de strijd is een aparte plaats, de Hal van de 

Uitverkorenen ofwel het Walhalla.

De wereldsamenhang wordt gezien als een boom, Yggdrasil, waarin de 
verschillende werelden hun plaats hebben in ruimte en tijd. Ooit zal ook 
deze samenhang verloren gaan (in de Ragnarok vlak na de Fimbulvetrtijd). 
Maar daarna verrijst hij opnieuw met een nieuwe wereld.

De goden zijn onderverdeeld in twee families: de Asen (en Asinnen) en 
de Wanen. Die splitsing kwam er toen Odin, Vili en Ve hun eigen weg 
gingen. Vili en Ve waren tevreden met de schepping en wilden erin rond-
trekken. Odin was echter nog niet tevreden. Zo ontstonden de Asen, volge-
lingen van Odin, en de Wanen, volgelingen van Vili en Ve.
Er zijn ook bepaalde andere soorten goden of entiteiten. Zo zijn er de Nor-
nen (de schik- of lotsgodinnen) die het web van het leven spinnen. Elke 
draad stelt het leven van iemand voor. De Walkuren vormen een andere 
soort. Zij zijn boodschappers van Odin (soms ook beschouwd als dochters 
van hem). Ze bedienen de Helden die in het Walhalla zitten. Het zijn de 
oorlogsgodinnen die tijdens veldslagen met hun wagens rondreden en de 
krijgers aanspoorden. Richard Wagner componeerde een bekend muziek-
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stuk over dit thema: “Die Walküre”. In de Tweede Wereldoorlog waren de 
nazi’s bijzonder gesteld op muziek van Wagner. 
Sinds de Tweede Wereldoorlog is de Duitse componist Richard Wag-
ner (1813-1883) door nogal wat controverse omgeven. Hij was namelijk 
Adolf Hitlers favoriete componist en misschien zelf ook antisemiet.

Het belangrijkste bewijs dat wetenschappers hebben om Wagner 
antisemitisch te noemen, is dat hij in 1850 een werk getiteld Das Ju-
denthum in der Musik schreef. Rond deze tijd was Wagner zelf nog 
helemaal niet succesvol en daardoor des te jaloerser op zijn joodse 
collega’s die wel hun brood konden verdienen in de muziek. Het werk 
gaat over de (in zijn ogen) negatieve invloed van Joden in de Duitse 
cultuur. Desondanks bleef Wagner bevriend met Joden tot het einde 
van zijn leven.

Adolf Hitler raakte naar eigen zeggen op zijn 12e betoverd door de 
opera’s van Wagner. Ook zou hij hebben gezegd dat wanneer men het 
nationaalsocialistische Duitsland wilde begrijpen, men Wagner moest 
begrijpen. Bovendien was Hitler kind aan huis bij Winifred Wagner, 
de weduwe van Wagner’s enige zoon Siegfried. Hun zoons, Wolfgang 
en Wiener Wagner, noemden Hitler ‘oom Wolf’. Later verbraken deze 
twee al het contact met hun moeder omdat ze Adolf Hitler ‘zo’n leuke 
man’ bleef noemen.

Na de Tweede Wereldoorlog raakten Wagner en zijn muziek, doordat 
de nazi’s er zo idolaat van waren geweest, in diskrediet. Het kan niet 
ontkend worden dat Wagner ontzettend veel invloed heeft gehad op 
de (opera)muziek, maar er blijft veel controverse over hem bestaan. 

Odin
Odin is de alvader, de ‘oppergod’, van de noordse mythologie aan wie veel van 
de andere goden hun bestaan te danken hebben. Hij is onder andere de vader 
van Thor. In de Germaanse mythologie staat hij bekend als Wodan. Odin gaf de 
dichtkunst en de magie van de runen aan de wereld, hij had een enorme dorst 
naar kennis en wijsheid. Hij gooide zelfs een oog van zichzelf in Mimirs put om 
een slok wijsheid te mogen drinken. Hij hing zichzelf ook op aan Yggdrasil, de 
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boom van de kosmos, om de kennis van de dood te vergaren. Hij werd gereani-
meerd door de magie van de boom. Hij is de god van de oorlog, dichtkunst, wijs-
heid en kennis en woonde in zijn paleis ‘Valhall’ of  ‘Walhalla’. Zijn voorliefde 
voor strijd en oorlog zorgde ervoor dat de Vikingen Odin aanbeden. 

Teruggrijpen op de oude, Germaanse goden
PAUL VAN DER STEEN– 22 juli 2016 in Trouw.

De extreem-rechtse burgerwacht Soldiers of Odin zou inmiddels ook in 
Nederland actief zijn. Een oude god beleeft zijn zoveelste leven.

Waar veel Duitsers de bestaande Kerst traditie ook in jaren 1933-1945 koes-
terden, probeerden fanatieke nazi’s hun eigen draai aan het feest te ge-
ven. Veel facetten van de viering van de geboorte van Christus bevielen 
hun namelijk niet: een Heilige Familie die welbeschouwd gewoon Joods 
was, dat weeë gedweep met vrede op aarde en de figuur van de Kerstman 
die ook allesbehalve Germaanse wortels had. Kon het niet beter een soort 
midwinterfeest worden, een viering van de zonnewende? En konden de ca-
deautjes voor de kinderen niet worden rondgebracht door de god Wodan 
(de Germaanse naam voor de Noordse oppergod Odin) in plaats van door 
een goedlachse dikzak?

Erg vergezocht was het volgens sommige deskundigen niet eens. De Kerst-
man was immers voor een belangrijk deel gebaseerd op Sinterklaas en die 
had toch echt wel het een en ander gemeen met Odin. In plaats van op 
een schimmel reed de oppergod rond op een achtbenig ros, Sleipnir. En hij 
beschikte net als de goedheiligman over zwarte knechten, de raven Huginn 
en Muninn, die voor hem overal een oogje in het zeil hielden.

Niet alle nazi’s hadden een even sterke hang naar het mystieke en naar 
de oude, heidense Germaanse goden en riten. Binnen de SS - niet toeval-
lig een organisatie met runentekens in het embleem - leefde die neiging 
wel sterk. De Reichsführer-SS Heinrich Himmler maakte veel werk van 
eigen ceremonies, eigen heilige dagen. Dat zou zijn mannen samenbin-
den en nog meer hart laten krijgen voor de nationaalsocialistische zaak.
Adolf Hitler was op dit gebied een stuk nuchterder dan Himmler. Al in zijn 
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Weense tijd als nog volstrekt onbetekenende figuur had hij zich wel laten 
meeslepen door de muzikale bewerkingen van mythen en legenden door 
Richard Wagner (de gebroeders Grimm hadden die al in de 19de eeuw 
herontdekt). Bij zijn lievelings-componist kwamen volgens Hitler de grote 
thema’s van strijd aan de orde. Daar ging het over overwinning of de dood. 
Daar draaide het om Germaanse grootheid.

Bij al dat wegdromen had Hitler een stuk minder op met de verering van 
oude goden. Die hadden het eeuwen geleden al afgelegd tegen het opko-
mende christendom. In het wereldbeeld van de Führer, waarin de sterk-
sten altijd overwonnen, was daarmee de zwakheid van Wodan en de zijnen 
voldoende bewezen. In zijn religieuze denkbeelden stond vooral een 
innige verbondenheid met de natuur centraal, nauw aansluitend bij 
zijn Blut-und-Boden-denken.

De psychiater en psycholoog Carl Gustav Jung schreef ondertussen in 
1937 een essay waarin hij Hitler zelf de verpersoonlijking van het ar-
chetype Wodan noemde. In een tijdperk waarin iedereen uitging van een 
overwinning van de rede op de primaire instincten, had mede door het 
charisma van de Führer een collectieve geest bezit genomen van de Duit-
sers. Een man van mythische proporties had volgens Jung het oude vuur 
van de jachtige, goddelijke onruststoker laten ontbranden.

Het Duizendjarig Rijk van Hitler ging in 1945 definitief ten onder. Wie 
daarna nog Germaanse goden vereerde, riep vrijwel automatisch de ver-
denking van bruine sympathieën over zich af.

In de jaren negentig van de vorige eeuw begon het odinisme in ex-
treem-rechtse kringen aan een comeback. Anders dan meer christelijk 
geïnspireerde racisten als die van de Ku Klux Klan, verachten nieuwe 
splintergroeperingen de slappeling Jezus. De krijgshaftige Odin kwam 
bovendien uit Europa zelf.

Na de komst van grote groepen vluchtelingen naar Europa de afgelopen ja-
ren, ontstond in 2015 in Finland een soort gewelddadige burgerwacht, die 
zegt de autochtonen te beschermen tegen beweerde misdaden van asielzoe-
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kers. Soldiers of Odin noemden ze zich, en met die naam én met hun 
emblemen, grepen ze terug op oude mythologie. (Paul van der Steen)

Thor
Thor, (ook wel Donar) zoon van Odin, is eveneens zeer bekend en, vooral 
door de Vikingen, geliefder. Hij is de vernietiger van het kwaad. Zijn be-
langrijkste attributen zijn de hamer Mjölnir met bijhorende ijzeren hand-
schoenen (om hem beter te kunnen hanteren) en een speciale gordel die 
zijn verschrikkelijke kracht nog eens verdubbelde. 

Freya
Freya is de godin van de liefde, vruchtbaarheid en de schoonheid. Ze had 
naast haar goede karakter ook een meer vurige kant. Van tijd tot tijd werpt 
ze zich met evenveel vuur in een veldslag als een Walkure. Dat is ook de 
reden waarom Freya soms wordt gezien als de vrouwelijke aanvoerster van 
de Walkuren. Odin is en blijft echter hun échte aanvoerder. Freya is oor-
spronkelijk een van de Wanen.

Freyr
Freyr is de zoon van de zeegod Njord en de broer van Freya. Hij is onder 
meer de god van de vruchtbaarheid en de lente. Zijn bekendste attributen 
zijn het gouden everzwijn Gullinbursti, zijn rijdier, het opvouwbare gou-
den schip Skíðblaðnir en zijn zelfvechtend zwaard, dat werd gesmeed door 
de witte elfen. Ook Freyr is oorspronkelijk een van de Wanen.

Njord
Njord is de vader van Freya en Freyr. Njord is de god van de zee. Oor-
spronkelijk is ook hij een van de Wanen. Hij koos ervoor om in Asgaard 
te wonen samen met de Aesir, toen de Wanen en Aesir vrede sloten. Zij 
die Njord vereerden konden rekenen op een veilige tocht over zee. Man-
nen die veel land bezaten en veel zonen hadden werden ook door Njord 
beloond. Njord had een heel vriendelijk en rustig karakter; hij was degene 
die de zee bedaarde als de andere zeegod Aegir de zee woest gemaakt had. 

Týr
Týr was oorspronkelijk de god van de oorlog en het recht. Zijn vader is de 
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reus Hymir, die het niet op de goden heeft. Týr legt zijn hand in de muil 
van Fenrir (zie Loki) omdat Fenrir de goden niet vertrouwt. 

Loki
Loki is oorspronkelijk een reuzenzoon, maar koos ervoor zich bij de goden 
in de Asgard te vervoegen, al beweegt hij zich vrij in alle werelden. Hij is 
de grappenmaker van de goden, maar zijn grappen balanceren vaak op het 
randje. Toen hij Baldr doodde, waren de goden vertoornd. Loki wist dat hij 
op de vlucht moest gaan en verstopte zich als zalm in een rivier. 

Baldr 
Baldr is de god van schoonheid. Hij is de zoon van Odin en Frigg en de 
vader van Forseti, god van gerechtigheid. Overal waar hij kwam bracht hij 
vrede en goedheid. Deze eigenschappen zorgden ervoor dat iedereen van 
hem hield maar ze trokken ook de aandacht van Loki, die in zijn toorn 
Baldr nachtmerries gaf. De goden zagen dit als een teken van een komende 
dood. Na veel moeite kwam Odin erachter hoe de dood van Baldr zou zijn 
en probeerde die dood te voorkomen. 

Weekdagen
Zes weekdagen zijn naar noordse/Germaanse goden vernoemd, alleen de 
zaterdag heeft een andere oorsprong.
• Máni - maandag (naar de maangod Máni)
• Týr/Tīwaz - dinsdag (in het Zweeds is dinsdag “tisdag”, in het Deens en 

Noors “tirsdag”)
• Wodan/Odin - woensdag (in het Deens, Zweeds en Noors is woensdag 

“onsdag”)
• Donar - donderdag
• Freyja/Freya - vrijdag (in het Deens, Zweeds en Noors is vrijdag “fre-

dag”)
• Saturnus - zaterdag (naar de landbouwgod Saturnus, tegelijkertijd de 

enige dag die is ontleend aan de Grieks-Romeinse mythologie)
• Sunna - zondag (naar de zonnegodin Sunna, in het Deens en Noors is 

zondag “søndag”, in het Zweeds “söndag”)

Ásatrú en Odinisme
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Ásatrú en Odinisme zijn moderne vormen van godenverering, gebaseerd 
op de noords-Germaanse cultuur en mythologie. De godsdienst is een 
vorm van heidendom, maar het idee van teruggaan naar je noordse wor-
tels, kan men terugvinden in verschillende groeperingen; van linkse-, new 
age- tot neonazigroepen; Ásatrú en andere vormen van noords heiden-
dom kan men onder andere terugvinden in Scandinavië, Duitsland, Ne-
derland, België, Engeland en Noord-Amerika. De enige officiële godsdienst 
die is overgebleven is het ásatrú, een natuurgodsdienst die sinds 1972 in 
Scandinavische landen is erkend. De Edda is hun heilige boek. 
Dr. Henk Vreekamp heeft over de invloed van de Noordse goden op het 
huidige leven een paar boeken geschreven. Was dit zinvol of was dit teveel 
eer aan deze afgoden?

Religieuze gewoonten
Men vereerde de noordse goden op verschillende manieren. Grote beelden 
van Thor, Odin en Freyr stonden in de indrukwekkende tempel in Uppsa-
la in Zweden, waar onder andere ook mensenoffers werden gebracht. In de 
kleinere tempels brachten de priesters dienstoffers, vooral aan Thor en Freyr. 
Men betoonde zijn eer ook op minder dramatische wijze: men bracht offers 
aan heilige bossen, rotsen of stenen die men als verblijfplaats van bescherm-
goden zag. Dit soort offers bestond meestal uit voedsel. 

Ook bouwde men eenvoudige altaren van opgestapelde stenen in de open 
lucht. De tempels waren vaak erg eenvoudig. Men koos ook wel natuur-
lijke heilige plaatsen, zoals Helgafell (Heilige Berg) in West-IJsland. Tho-
rolf Mostur-Beard, een devoot volgeling van Thor, zei dat deze berg zo hei-
lig was, dat niemand er ongewassen naar kon kijken en geen levend wezen 
daar kwaad zou worden aangedaan. Dezelfde Thorolf volgde ook een wijd-
verbreide gewoonte door de houten stijlen van zijn hoge stoel overboord 
te gooien toen zijn schip Ierland naderde. Zo kon Thor hem naar de plek 
leiden die zijn thuis zou zijn. Thorolf beschouwde deze door Thor aange-
wezen plek als heilig en niemand mocht hem met bloed ontwijden. Maar 
ook is bekend dat er in Duitsland een dorp ligt, genaamd Wolfangel, ver-
noemd naar een beschermende rune, en in België nabij Dinant zijn de 
tuinen van Freyr vernoemd naar de noordse god.
Edda
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De Poëtische Edda (ook Oude Edda) is een verzameling liederen uit het 
middeleeuwse IJsland, bestaande uit een verzameling goden liederen met 
mythologische inhoud, meer bepaald verwijzend naar de Noordse mytho-
logie, en een verzameling helden liederen met vooral epische inhoud, die 
naar historische contexten verwijzen. Deze hebben vooral betrekking op 
afstammelingen van de koningshuizen uit de Völsungfamilie.
De Oud-noordse gedichten staan in een middeleeuws manuscript, de Co-
dex Regius, dat gevonden werd in IJsland. Deze codex vormt samen met de 
Proza-Edda van Snorri de belangrijkste bron van kennis omtrent de oude 
Noordse en Germaanse mythologieën en legenden.

De Codex Regius werd neergeschreven in de 13e eeuw, maar is pas in 1643 
ontdekt, nadat hij in het bezit was gekomen van de bisschop van Skálholt, 
Brynjólfur Sveinsson. In die tijd waren er al een aantal versies van Snorri’s 
Edda bekend, maar geleerden hadden altijd verondersteld dat er ooit een 
andere - een Oudere Edda – geweest moest zijn, waarin de heidense gedich-
ten stonden opgetekend waar Snorri in zijn citaten naar verwees. Toen de 
Codex Regius dan eindelijk werd gevonden, bevestigde dit die eerdere spe-
culaties. Brynjólfur schreef het manuscript toe aan Sæmundr de Geleerde 
(ook wel Sæmundr de Wijze), een IJslands priester uit de 12e eeuw, en ook 
al wordt deze toekenning door latere onderzoekers ontkend, toch komt 
men af en toe de naam Sæmundar Edda nog tegen.

Bisschop Brynjólfur stuurde de Codex Regius naar de Deense koning, van-
daar de naam. Aldus bleef het manuscript eeuwenlang in de Koninklijke 
Bibliotheek van Denemarken. In 1971 werd het aan IJsland teruggegeven.

Over het algemeen wordt aangenomen dat de poëtische Edda uit de twaalf-
de à dertiende eeuw komt (dat wil zeggen: toen is zij opgeschreven. De 
liederen zelf zijn in feite ouder), en de geschreven liederen stammen uit 
IJsland. Het scheppingsverhaal is ook kenmerkend voor het noorden zoals 
een land als IJsland, waar vuur en ijs een rol spelen in het dagelijks leven.

De heldenliederen uit de Edda verzameling gaan over een aantal Germaan-
se helden die, met uitzondering van de hoofdheld Helgi op het Europese 
vasteland leefden in de tijd van de volksverhuizingen. Ze zijn meestal his-
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torisch aanwijsbaar. Zo is bijvoorbeeld Atli de Hunnenkoning Attila of is 
Gunnar Gundahar de koning der Bourgondiërs. Daardoor is er kruisgewijs 
overeenstemming vast te stellen met continentale helden, zoals met het 
Nibelungenlied. Dit laatste zou in feite een bewerking zijn van de oude 
Völsungsaga. Het is een tragisch lied van verlangen naar liefde, goud en 
wraak, opgesmukt met ridderkledij, steekspelen en uitbundige feesten.
Alhoewel de Codex Regius ca. 70 jaar later is neergeschreven dan het oudst 
bekende handschrift van het Nibelungenlied, wordt de versie uit de Edda 
algemeen als de oorspronkelijke versie van de sage beschouwd. (In de Duit-
se versie zijn bijvoorbeeld de verwijzingen naar de Noordse mythologie, 
welke de Edda weergeeft, geschrapt en de karakters worden hoofser uitge-
drukt dan de meer archaïsche karakters van de Edda).
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14. god en de Japanse 
goden -shIntoïsme
Japanse mythologie.
De Japanse mythologie bevat de verhalen over het ontstaan van de aarde 
en van goden en godinnen. De afstamming van de keizer van Japan en 
diens oorspronkelijke goddelijke status is terug te leiden tot de oud-
ste mythologische goden.
De Japanse mythen zijn vaak sterk verbonden met plaatsen in het land. 
Het shintoïsme, de oorspronkelijk religie van Japan is sterk met de 
mythologie verbonden. Het shintoïsme heeft echter geen uitgebreide 
theologie, maar er worden kami (natuurgeesten) aanbeden. Sommi-
ge kami worden vereenzelvigd met de grotere mythologische goden, zoals 
met Amaterasu, de zonnegodin.

Er bestaan twee geschreven bronnen voor de Japanse mythologie: 
de Kojiki en de Nihonshoki. Deze documenten leggen vooral de afstam-
ming van de Japanse keizers vast.

De schepping.
Het heelal bestond oorspronkelijk uit een geheel vormeloze, olieachtige 
massa. Uit deze massa ontstond de god Amanominakanushi-nokami, en 
na hem vier andere goden. Deze goden worden Takama-nohara genoemd, 
wat hoog in de hemel betekent. Na hen kwamen zeven generaties van goden 
paren, die woonden in de Takama-gahara, de hoge hemelvlakten.
Het laatste godenpaar was Izanagi en Izanami. Vanaf de drijvende he-
melbrug roerden zij met een hemelse speer in de duisternis onder hen. 
Aan de speer kwamen druppels te hangen toen ze hem omhoog haalden. 
Die druppels vielen van de speer en zo ontstond het eerste land, het 
eiland Onogoro.

De verwekking van de wereld.
Izanagi (= de verhevene man) en Izanami (= de verhevene vrouw) werden 
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verliefd op elkaar, maar ze wisten niet hoe ze zich konden verenigen. Iza-
nami vertelde aan Izanagi dat haar iets ontbrak en Izanagi zei tegen haar 
dat hij iets te veel had. Ze besloten die twee te verenigen in een ritueel. 
Het ritueel ging als volgt: zij zou langs rechts om een heilige pilaar draaien 
en hij langs links. Waar ze elkaar troffen zouden ze één worden. Toen ze 
samenkwamen sprak Izanami als eerste.
Het resultaat was een kind met het lichaam van een kwal. Izanagi en 
Izanami vroegen hulp aan de andere goden om te weten wat verkeerd 
was gegaan. De andere goden ontdekten dat de misstap die ze hadden 
begaan kwam doordat Izanami als eerste had gesproken. Na dit te we-
ten te zijn gekomen voerden ze het ritueel opnieuw uit en Izanami 
zweeg tot haar man het woord tot haar richtte. Dit keer kwamen uit 
hun vereniging de acht grote eilanden van Japan voort.
Izanami stierf en ging naar de onderwereld, de Yomi. Izanagi ging 
haar halen, maar toen hij zag dat zijn vrouw een demon was geworden 
ging hij terug zonder vrouw.

De zon, maan en wind.
Na zijn terugkomst uit Yomi nam Izanagi een bad om het vuil af te wassen. 
Daarbij ontstonden tientallen godheden, waaronder:

• Amaterasu, de zonnegodin, uit zijn linkeroog,
• Tsukuyomi (de maangod) uit zijn rechteroog:
• Susa-no-o (de wind- of stormgod) uit zijn neus.

Zowel over Amaterasu en Susa-no-o bestaan een aantal legenden.
De kleinzoon van Amaterasu was Ninigi-no-mikoto. Hij had twee zo-
nen: Ho-teri (vuurgloed) en Ho-ori (vuurschaduw). De kleinzoon van Ho-
ori was Jimmu, de legendarische eerste keizer van Japan.

Een zonnegod (of godin) is de zon die als godheid wordt vereerd. In 
vele culturen was dit het geval, zoals in het Oude Egypte, bij de Kelten, Ger-
manen en Azteken. Een zonnetempel wordt gebruikt om de zonnegod te 
vereren. De zonnegod vindt men in diverse landen. 

Noot: In de Bijbel, met name in het OT. verbiedt God het aanbidden van 
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zon, maan en sterren. 

Deuteronomium 4:19 Wees ervoor op uw hoede dat u uw ogen niet opslaat 
naar de hemel, en de zon, de maan en de sterren ziet, heel het leger aan de hemel, 
en u laat verleiden om u voor hen neer te buigen en hen te dienen. De HEERE, uw 
God, heeft hen aan al de volken onder de hele hemel toebedeeld,

Deuteronomium 17: 3 en als deze persoon andere goden gaat dienen en zich 
voor die neerbuigt, of voor de zon, de maan of heel het leger aan de hemel, wat ik 
niet geboden heb,

2 Koningen 23: 5 Ook zette hij de afgodspriesters af die de koningen van Juda 
aangesteld hadden om op de offerhoogten, in de steden van Juda en rondom Je-
ruzalem reukoffers te brengen, evenals hen die aan de Baäl, de zon, de maan, de 
sterrenbeelden en heel het leger aan de hemel reukoffers brachten.
(H.S.)

Het shintoïsme
Het shintoïsme of shintō is een mix van oude religies en rituelen die al 
sinds de oudheid in Japan hebben bestaan. Het heeft geen stichter. Het 
shintoïsme is gericht op bovennatuurlijke krachten en de natuur. Ook was 
het belangrijk trouw te zijn aan je stam of je geslacht, maar ook aan de 
agrarische kalender en de maanfasen. De stammen geloofden in kami, go-
den, en ze vereerden de ziel van alle dingen. Shintō bestaat dan ook uit 
de woorden shin神, wat god betekent en tō道, wat pad of weg betekent. 
Shintō is dus de ‘Weg van de goden’. Deze naam werd pas bedacht nadat 
het boeddhisme zijn intrede had gedaan in Japan. De kami werden verte-
genwoordigd door de plaatselijke sjamanen. Zij hielden ook kwade geesten 
op afstand. Vele riten zijn nog terug te vinden in de hedendaagse Japanse 
kunst, literatuur, dans en muziek.

Zoals bij vele godsdiensten zijn er ook in het shintoïsme heiligdommen te 
vinden. Deze heiligdommen waren gebouwd om verschillende redenen. 
Soms behoorde een heiligdom toe aan de plaatselijke streek, gewijd aan 
één god, soms had het te maken met de geografische ligging, zoals bijvoor-
beeld het geval is bij een berg heiligdom, en soms had het te maken met 
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een belangrijke gebeurtenis uit de geschiedenis. De goden die ieder een 
heiligdom hadden, waren vaak afkomstig uit de geschriften van het shinto-
isme. Zo’n heiligdom was opgebouwd uit een gebedsruimte, een grote hal 
en soms enkele kleinere heiligdommen. Voor men naar binnen mag, moet 
men een munt in het offerblok gooien, aan een klokkentouw trekken en in 
de handen klappen om de aandacht van de kami op je te vestigen, bidden, 
weer in je handen klappen en dan weggaan. Een heiligdom wordt bezocht 
om vele redenen, maar vooral om geluk te verkrijgen, zoals bij examens of 
voor een pasgeboren baby.

De eerste geschriften over het shintoïsme stammen uit de 8ste eeuw na 
Christus. Het keizerlijke hof liet de eerste verhalen schrijven om te be-
wijzen dat ze afstamden van Amaterasu, dit was de zonnegodin en de 
grootmoeder van de eerste keizer. Zij werd belangrijk nadat de Yamato-
clan de andere clans ging overheersen. Maar zoals gezegd, heeft het shin-
toïsme geen stichter en zijn er veel elementen die terug te leiden zijn naar 
andere godsdiensten. 
Ook nu nog denkt men volgens shinto-lijnen en wordt er veel gebeden 
in een shintoheiligdom. Men wendt zich dan tot de kami, of meestal 
tot één van hen, en bidt voor succes, voor kinderen, voor een goede 
afloop van een examen of een transactie, voor vrienden etc. Dit bid-
den gebeurt door de bel te luiden (via het touw) om de aandacht van 
de kami te trekken. Vervolgens wordt er tweemaal gebogen en klapt 
men, eveneens tweemaal, in de handen en buigt nog eens. Om de kami 
gunstig te stemmen kan men ook nog geld in een doos (de saisen-ba-
ko) gooien.

De invloed van het shinto op het dagelijks leven kan men terugvinden 
in verschillende gebeurtenissen die nog steeds plaatsvinden, ondanks het 
feit dat veel Japanners het shinto tegenwoordig vaak een beetje lacherig 
afdoen. Zowel bij de geboorte, in de jeugd, bij het trouwen en later heeft 
bijna iedere Japanner te maken met speciale, typische shinto gebruiken. 
Shinto is typisch een religie bedoeld voor het leven. Men stelt weliswaar 
dat de geest bij het overlijden het lichaam verlaat en kami wordt, 
maar meer heeft men de mensen bij overlijden niet te bieden, mede om-
dat bloed en dood door shinto als onrein worden gezien. Het boeddhisme 
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biedt mensen wel een soort verlossing uit het lijden van het leven door 
het doorbreken van de kringloop van geboorte en overlijden. Het shinto 
wordt dus gezien als een religie voor het leven en het boeddhisme als 
een religie voor de dood, vandaar dat trouwen vaak op shinto wijze 
gebeurt en begraven of cremeren op boeddhistische wijze plaatsvindt.

Belangrijke gebeurtenissen voor shinto zijn:

Hatsumôde
De gang naar een shinto heiligdom ter gelegenheid van het nieuwe 
jaar. Op nieuwjaarsdag (plus nog een aantal dagen daarna) gaan miljoe-
nen Japanners naar een shinto heiligdom om te bidden voor een goed jaar.

Omiyamairi officieel: hatsumiyamairi
De eerste officiële gebeurtenis van een kind (baby) waarbij de ouders 
met hun baby naar een shinto heiligdom gaan om de kami te bedan-
ken voor de geboorte en te bidden voor geluk en gezondheid voor de 
baby. Als het een jongen is, gebeurt dit 31 of 32 dagen na de geboorte. Bij 
een meisje na 33 dagen. Tegenwoordig wordt hier wel van afgeweken en 
kijkt men meer naar het weer en de conditie van het kind.

Shichi-go-san
Bidden voor geluk in een shinto heiligdom op of rond 15 november 
voor 5 jarige jongens en 3- en 7 jarige meisjes. De kinderen, evenals de 
moeders, dragen dan de traditionele kleding. Shichi-go-san betekent 7-5-3, 
de betreffende leeftijden van de kinderen.

Yakudoshi
Letterlijk betekent dit: ‘ongelukkige jaren’. Dit zijn shinto-elementen uit 
het taoïsme, waarbij bepaalde leeftijden als ongelukkig worden gezien en 
men meer kans heeft op ongelukken of een slechte gezondheid. De ‘slecht-
ste’ zijn 33 jaar bij vrouwen en 42 jaar bij mannen. Men gaat dan vaker 
naar de tempels en koopt ook meer geluk brengende amuletten.

Jichinsai
Een ceremonie die plaatsvindt vóór het bouwen van een huis of ge-
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bouw. Men verontschuldigt zich tegenover de kami die daar wonen dat 
men juist daar gaat bouwen en bidt dat de bouw zonder ongelukken zal 
plaatsvinden. Jichinsai betekent: grondbrekende ceremonie.

Shunkôshiki
Een vergelijkbare ceremonie als hierboven, maar nu bij het einde van 
de bouw en bij een huis vóór het bewonen ervan. Men dankt de kami 
dat het bouwen zonder ongelukken heeft plaatsgevonden en men bidt 
voor een lang en gezond leven in dit huis.
Het is duidelijk dat men bij Hatsumôde, Omiyamairi en Shichi-go-san naar 
een shintoheiligdom toegaat, maar bij Jichinsai en Shunkôshiki komt de 
hoge shintopriester, vaak een Gûji, naar het bouwwerk toe.

Ook zijn er vele feesten of matsuri die typisch shinto zijn en die veelal ver-
bonden zijn met een bepaald shintoheiligdom.

Het Japanse boeddhisme
Het Japanse boeddhisme is gesticht als reactie op het hindoeïsme. 
Het wijst de goden af en is daarmee een heel aparte godsdienst. Ook 
werden het kastensysteem en de priesterbemiddeling afgewezen en zijn er 
geen heilige boeken geschreven. Het boeddhisme is gesticht door de man 
gekend als Siddharta Gautama, de historische boeddha, geboren in 560 
voor Christus. Hij was een jonge prins die zeer beschermd werd opgevoed 
binnen de muren van een paleis. Hij ontsnapte en merkte drie verschij-
ningsvormen op: de eerste was het lijden van de zieke, de tweede was het 
ontstaan van het lijden bij de oude en als laatste een manier om een einde 
te maken aan het lijden, de dode. Er bestaan verschillende versies van dit 
verhaal. Vaak wordt een asceet gezien als de laatste verschijningsvorm.

Na een lange periode van afzondering, meditatie en zelfkastijding kwam 
Siddharta’s verlossing in de vorm van verlichting. Na zijn verlichting ver-
zamelde hij een aantal volgelingen aan wie hij de vier waarheden onder-
wees, volgens dewelke hij zelf ook leefde. De vier waarheden zijn: leven 
is lijden, oorzaak van het lijden is het verlangen of de begeerte, het 
verlangen moet worden overwonnen/uitgeschakeld en dit gebeurt via 
het achtvoudige pad.
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Het dharmawiel symboliseert het achtvoudige pad.
Het achtvoudige pad hield in: het juiste pad volgen, de juiste doelstelling 
hebben, het juiste woord uiten, het juiste gedrag tonen, het juiste middel 
voor het levensonderhoud gebruiken, de juiste inspanning gebruiken, het 
juiste bewustzijn hebben en de juiste meditatie uitvoeren. Boeddha’s le-
vensfilosofie, de filosofie van de leegte, houdt in dat het bestaan een 
illusie is: de illusie dat er een ‘ik’ bestaat. Wanneer men dat idee kan 
laten varen, is men volledig bevrijd en een goed boeddhist. Het boed-
dhisme verspreidde zich vanaf 525 voor Christus in vierhonderd jaar over 
heel India, Sri Lanka en China. Ongeveer 600 na Christus bereikte het Ja-
pan. Zie verder het hoofdstuk over Boeddhisme

Shintoïsme versus boeddhisme
Het boeddhisme, confucianisme en het taoïsme (daoïsme) kwamen in de 
6de eeuw naar Japan. Japan is altijd een mengelmoes geweest van gods-
diensten, wat ook veel stammenoorlogen met zich meebracht. Rond 593 na 
Christus werd het boeddhisme tot staatsgodsdienst verheven met als be-
doeling eenheid in het land te brengen. Ondanks het feit dat shintoïsme 
niet de staatsgodsdienst was, kwam het wel steeds meer op de voorgrond 
dankzij connecties met de keizerlijke familie en waren er veel stammen 
die zich nog steeds aan de shintoïstische rituelen en tradities hielden.

Na een tijd was het verschil tussen het boeddhisme en het shintoïsme 
kleiner geworden. Duizend jaar lang bevatten boeddhistische tempels ook 
shintō-heiligdommen en werden de kami van het shintoïsme beschouwd 
als boeddhistische wachters, maar na een tijd lieten veel shintoïsten het 
boeddhisme vallen en maakten zo weer een zuiverder shintoïsme. De ene 
godsdienst zag de andere godsdienst als een afgeleide versie van zichzelf. Er 
was dus altijd wrijving tussen beide, maar dit leidde nooit tot oorlog.

In het jaar 1868 werden er in Japan veel vernieuwingen doorgevoerd. Zo 
werd na een periode van ruim 250 jaar bakufu te Edo opnieuw de macht 
formeel aan de keizer teruggegeven. Hier werd de naam Meiji-restaura-
tie aan gegeven. Ook het feodale systeem, het leenstelsel, werd afgeschaft. 
De keizer werd ertoe aangezet het boeddhisme en het shintoïsme te 
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scheiden en het shintoïsme tot staatsgodsdienst te verheffen. Dit ge-
beurde ook en het betekende een zware klap voor het boeddhisme 
dat al die tijd de staatsgodsdienst was geweest. De privileges van het 
boeddhisme vervielen en er kwam een beeldenstorm. Vele tempels, 
beelden en relikwieën werden kapotgemaakt en er kwam zelfs een 
boeddhistenvervolging. Amaterasu, de zonnegodin van het shintoïs-
me en de grootmoeder van de eerste keizer werd beroemder dan ooit. 
Haar heiligdom in Ise, het ‘Inwendige Heiligdom’ (Naiku), werd het 
belangrijkste heiligdom van Japan. Haar mythologie werd gezien als een 
eeuwenoude erfenis van het gehele Japanse volk. De keizer verhuisde naar 
Tōkyō. Vele tempels, heiligdommen werden ter ere van de keizerlijke fa-
milie gebouwd.

Beide godsdiensten hebben een belangrijke plaats verworven in Ja-
pan. Shintoïstische bruiloften en boeddhistische begrafenissen zijn 
niet weg te denken. De twee godsdiensten gaan zij aan zij in Japan, en 
vervlechten zich.
Bronnen: Vande Walle, Willy. Een geschiedenis van Japan: van samurai tot 
soft power. Leuven: Acco, 2007.

De verschillen tussen de God van de Bijbel en de 
Japanse goden. 

Christelijk geloof Shintoïsme Japanse godheid

De God van de Bijbel is de Schepper 
van hemel en aarde. Buiten Hem 
bestaan er geen goden. 

Een aantal goden waren betrokken 
bij de schepping van het heelal en de 
wereld.

God is één maar bestaat uit drie 
Personen, God, de Vader, God de 
Zoon,  God de Heilige Geest. 

Het shintoïsme kent vele goden. De 
zonnegodin is heel belangrijk. De 
Japanse keizer wordt als een god 
vereerd. Er worden natuurgeesten 
(kami) aanbeden.

Naast deze wereld bestaat er een 
hemel en hel. De hemel is de plaats 
waar God woont. 

Er bestaat een onderwereld en kwade 
geesten (demonen). Waar de goede 
goden en geesten wonen is niet 
bekend.

Na het sterven gaat een gelovige naar 
het Paradijs waar ook God woont.

Na het sterven wordt de ziel een kami 
(geest).
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In het christelijk geloof kent men geen 
specifieke ongelukkige jaren. Als men 
een persoonlijke relatie heeft met de 
Heere Jezus is iedere dag goed. 

Bepaalde leeftijden worden min of 
meer als ongelukkig gezien met kans 
op ongelukken of slechte gezondheid. 
De slechtste leeftijd bij de vrouw is 33 
en bij de man 42 jaar. 

Jezus heeft Zijn discipelen bidden 
geleerd. Zie Het Onze Vader. God weet 
wat Zijn kind nodig heeft, nog vóór 
dat hij bidt. Jezus is hun Voorbidder. 
De Heilige Geest bidt ook voor hun. 
Psalm 121:4 Zie,de Bewaarder van 
Israël zal niet sluimeren, noch slapen.

Men bidt tot één of meerdere kami’s 
om gezondheid, geluk, succes enz. Men 
luidt een bel en klapt in de handen 
om de aandacht te trekken. Men kan 
ook nog geld in een doos gooien om 
de kami gunstig te stemmen. 

God is liefde, genadig, barmhartig, vol 
van goedheid, vergeeft graag, traag tot 
toorn.

Deze eigenschappen zijn niet aanwezig 
bij de goden en kami’s.

Na schuldbelijdenis en bekering 
ontvangt de gelovige nieuw leven. 
Hij is dan *rechtvaardig verklaard. * 
kind van God geworden. * in Jezus 
volmaakt. * Hij heeft vrede met God. * 
Hij heeft vergeving van al zijn zonden. 
* Hij is eeuwig met Jezus verbonden. * 
Hij kan niet meer veroordeeld worden. 

Onbekend.

Jezus is Redder en Rechter. Hij zal de 
ongelovigen veroordelen.

Jezus zal ook de ongelovige volkeren 
veroordelen. 

1 Johannes 2:23. Een ieder die de Zoon 
loochent, heeft ook de Vader niet. Wie 
de Zoon belijdt, heeft ook de Vader.

Een shintoïst kent Jezus, de Zoon niet. 
Hij kent dus ook God, de Vader niet. 

Er is door God geen ander gegeven 
dan Zijn Zoon, door wie men eeuwig 
leven kan ontvangen. 

Een shintoïst gelooft niet in de Zoon 
van God.

De God, die hemel en aarde geschapen 
heeft, wil niet dat er één mens 
verloren gaat. Hij zegt:’Bekeert u van 
uw zonden.’ Het bloed van Zijn Zoon 
reinigt van alle zonden. Gelooft deze 
blijde boodschap.

Een shintoïst kent zo’n aanbod niet. 
Maar indien iemand Jezus accepteert 
als zijn/haar Verlosser, wordt ook een 
shintoïst behouden.
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15. god en de 
JehoVa getuIgen
Wat zijn Jehova getuigen?
Voorheen: Wachttoren-, Bijbel- en Traktaatgenootschap.
Jehova’s getuigen geloven dat de mensheid zich in de “eindtijd” vóór de we-
derkomst van Jezus Christus bevindt, de laatste fase voordat God ingrijpt, 
met als doel de aarde te zuiveren van alle onrechtvaardige mensen. Jeho-
va’s getuigen staan erom bekend dat ze getweeën van deur tot deur gaan, 
waarbij de leden van de geloofsgemeenschap hun goede boodschap aan de 
hand van hun eigen Bijbel vertaling en publicaties van het Wachttorenge-
nootschap verspreiden.

Men treedt toe tot de gemeenschap door het ritueel van de volledige 
onderdompeling (doop) op (bijna) volwassen leeftijd; Jehova’s getuigen 
kennen geen kinderdoop. Wereldwijd hangen zo’n 8,2 miljoen Jehova’s ge-
tuigen de leerstellingen van het Besturend Lichaam aan, verbonden met 
ruim 118.000 gemeenten in 240 landen. Hiervan waren er, gemiddeld van 
1 september 2014 tot 1 september 2015, in België 25.497 leden verdeeld over 
370 gemeenten en in Nederland 30.042 leden verdeeld over 360 gemeenten.

Hun kerkgenootschap heet officieel Christelijke Gemeente van Jeho-
vah’s Getuigen. Het ontstond eind 19e eeuw in de Verenigde Staten bin-
nen de adventistische stroming en is een aftakking van de door Charles 
Taze Russell gestichte ‘Bijbelonderzoekers’.

Enige juiste religie
Jehova’s getuigen geloven dat zij de enig “ware” of juiste religie aanhan-
gen. Op zich is dat niets bijzonders, want bijna iedere denominatie, kerk of 
gemeente verkondigt dat. Anders waren ze niet gescheiden. Ze verwijzen 
naar hun doctrinaire corpus als “de waarheid” en noemen lidmaatschap 
van de beweging “in de waarheid zijn”. Ze geloven dat “de waarheid” door 
Jezus is gedelegeerd aan de “getrouwe en beleidvolle slaaf”: het Besturend 
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Lichaam - het hoofdbestuur van Jehova’s getuigen dat in Brooklyn (New 
York) zetelt. Zij geloven dat alle andere religies “onwaar” en vals zijn 
en uit Satan de Duivel voortspruiten. Volgens hen aanbidden daarom 
alle niet-Jehova’s getuigen direct of indirect Satan de Duivel. Vanwege 
dit standpunt zijn Jehova’s getuigen niet aangesloten bij organisaties als de 
Wereldraad van Kerken, de Raad van Kerken in Nederland en dergelijke.

Jehova’s getuigen beweren dat hun geschiedenis terug te voeren is tot Abel 
(de zoon van Adam en Eva) en dat er sindsdien een “ononderbroken lijn 
van Getuigen” is geweest, met in deze “lijn” personen als Henoch en Noach. 
Ze noemen Jezus “Jehovah’s grootste Getuige” en de Bijbel “het Boek door 
Jehovah’s Getuigen”.

Jehova’s getuigen geloven dat er van alle ware christenen (gerekend van 
Pinksteren 33 na Chr.) een letterlijk aantal van 144.000 naar de hemel 
gaan. Zij noemen dit “gezalfden”. Hiervan zijn nog enkele duizenden Je-
hova’s getuigen op aarde, door hen het “gezalfde overblijfsel” genoemd. De 
overige Jehova’s getuigen maken deel uit van de “grote schare” en heb-
ben de hoop voor eeuwig op een Paradijs aarde te leven. Alle overige 
mensen zullen worden vernietigd.

God
Jehova’s getuigen geloven in een almachtige God en zij stellen: “De titel 
„God” is noch een eigennaam noch stelt hij de identiteit van de drager 
ervan vast”. Volgens Jehova’s getuigen is het gebruik van de naam “Jeho-
vah” voor de christelijke God daarom zo belangrijk, “omdat Zijn naam de 
persoon vertegenwoordigt die Hij is. ... Zo verzekert de naam Jehovah ons 
dat God volkomen in staat is Zijn wil te volvoeren tot zegen van allen die 
Hem dienen, wat er ook gebeurt.”

Jehova’s getuigen geloven niet in de Drie-eenheid. 
Ze geloven dat de Heilige Geest “een kracht is door middel waarvan God 
Zijn wil volbrengt. Kort gezegd is de Heilige Geest, Gods aangewende 
kracht, Zijn kracht zoals Hij die werkzaam laat zijn.” Hoewel Jehova’s ge-
tuigen geloven dat de Parakleet slaat op de Heilige Geest, geloven zij niet 
dat de Heilige Geest een Persoon is.
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Jezus Christus
Jehova’s getuigen geloven dat Jehova de schepping van het universum heeft 
verricht, waarbij hij eerst Jezus (in zijn voormenselijke gedaante) schiep 
(onder verwijzing naar Kolossenzen 1:15) en de rest van de schepping liet 
verlopen door bemiddeling van Jezus.

Jezus Christus is Gods zoon, maar maakt geen deel uit van een 
Drie-eenheid. Hij is het hoogste schepsel en wordt beschouwd als de-
zelfde persoon als de aartsengel Michaël.

“Hij is de op één na hoogste persoon in het universum.” Ze geloven “dat 
hij een voor-menselijk bestaan heeft gehad en dat zijn leven vanuit de he-
mel werd overgebracht naar de schoot van een maagd, Maria”. “Deze Zoon 
is door Jehovah naar de aarde gezonden om zijn leven als losprijs voor 
de mensheid te geven en aldus de weg tot eeuwig leven te openen voor 
diegenen van Adams nageslacht die geloof zouden oefenen.” Zij geloven 
daarnaast dat hij aan een martelpaal of boom is gestorven, in plaats 
van aan het kruis. “Deze zelfde Zoon, die weer tot hemelse heerlijk-
heid is verhoogd, regeert thans als Koning, met de autoriteit die God 
hem sinds 1914 gegeven heeft, om alle goddelozen te vernietigen en 
zijn Vaders oorspronkelijke voornemen met betrekking tot de aarde 
te verwezenlijken.”

Bijbel
Jehova’s getuigen geloven dat de Bijbel het onfeilbare Woord van God is. 
(Hoewel ze veranderingen hebben aangebracht waar het gaat over het feit 
dat Christus van hetzelfde Wezen is als de Vader verg. Joh 1). Voorbeeld: in 
Joh.1:1 hebben ze “en het Woord was God”, veranderd in “en het woord was 
een god” (H.S.). God heeft de boodschap aan mensen gegeven zoals een 
zakenman een secretaresse dicteert. Zij beschouwen de 66 boeken van de 
protestantse canon als door God geïnspireerd en als absolute waarheid. Bij 
interpretatie ervan hanteren zij het principe: letterlijk waar mogelijk, 
symbolisch waar het niet anders kan.

Jehova’s getuigen geloven in een vrij letterlijke versie van het schep-
pingsverhaal in Genesis, maar zij beschouwen de “dagen” van de schep-
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ping als perioden van duizenden jaren. Op basis hiervan kunnen ze wor-
den geclassificeerd als Oude-aardecreationisten. Ook de wonderen in de 
Bijbel worden beschouwd als historische feiten. “De historiciteit ervan in 
twijfel trekken, betekent alle wonderen uit de Bijbel in twijfel trekken, met 
inbegrip van de opstanding van Jezus Christus zelf. En de opstanding van 
Jezus loochenen, betekent het christelijke geloof in zijn totaliteit looche-
nen”. Jehova’s getuigen beschouwen de historisch-kritische methode (die 
zij consequent “hogere (Bijbel)kritiek” noemen) derhalve als grote vijand.

Omdat de reeds bestaande Bijbelvertalingen “werden vervaardigd door 
geestelijken en zendelingen van religieuze sekten van de christenheid, en 
hun vertalingen in mindere of meerdere mate werden beïnvloed door de 
heidense filosofieën en onschriftuurlijke overleveringen die hun religieuze 
stelsels van het verleden hadden geërfd, alsook door de neiging tot hoge-
re kritiek”, hebben zij een eigen vertaling vervaardigd: de Nieuwe-We-
reldvertaling van de Heilige Schrift.

Ziel, opstanding en dood
Jehova’s getuigen geloven niet dat de mens een onsterfelijke ziel heeft 
die voortleeft na de dood. Uit het gebruik van de oorspronkelijke termen 
in het Hebreeuws en Grieks voor ziel maken Jehova’s getuigen op “dat de 
ziel een persoon of een dier is of het leven dat een persoon of dier bezit”. 
Zij beschouwen de opvatting als zou de ziel iets onstoffelijks zijn als 
on-Bijbels. Noot: op basis daarvan hoorden we een Jehova getuige zeggen 
dat ze euthanasie wilde laten toepassen. (HS)

Jehova’s getuigen zijn aanhangers van het annihilationisme en geloven 
dus dat een persoon ophoudt te bestaan bij de dood, er geen leven na de 
dood is, totdat een (eventuele) wederopstanding de persoon weer tot leven 
brengt. Zij geloven dus niet in een hel in de gedachte van hitte of pijniging. 
Wanneer de Bijbel de term Hades of Sjeool gebruikt, wordt het met (herinne-
rings-)graf vertaald. Jehova’s getuigen geloven dat de overledenen vanuit deze 
figuurlijke plaats een opstanding krijgen. Van een ander deel van de mensheid 
geloven Jehova’s getuigen dat zij geen opstanding krijgt, waarbij aan verstokte 
kwaaddoeners moet worden gedacht zoals Judas Iskariot. Deze bevinden zich 
zinnebeeldig in ‘Gehenna’ vanuit waar geen opstanding mogelijk is.



212

Degenen die een opstanding krijgen, worden door de Jehova’s getui-
gen in twee groepen verdeeld:

144.000 gezalfde christenen die een hemelse opstanding krijgen.
De rest van de gestorven mensheid die een aardse opstanding krijgt.

144.000
Jehova’s getuigen geloven dat precies 144.000 getrouwe mannen en 
vrouwen vanaf Pinksteren tot de huidige dag een hemelse opstanding 
krijgen als geestelijke wezens om de eeuwigheid met God en Jezus 
door te brengen. Zij geloven dat deze mensen “gezalfd” zijn door God 
om deel uit te maken van het geestelijke “Israël Gods”. Zij geloven dat de 
144.000 synoniem is met de “kleine kudde” uit Lucas 12:32 en dat deze per-
sonen 1.000 jaar met Christus zullen regeren als koning-priesters, terwijl 
alle andere door God goedgekeurde personen (de “andere schapen” uit Jo-
hannes 10:16, samengesteld uit de “grote schare” uit Openbaring 7:9,14 en 
de opgestane “rechtvaardigen en onrechtvaardigen” uit Handelingen 24:15) 
een kans krijgen om voor eeuwig te leven in een hersteld paradijs op aarde. 

Volgens Jehova’s getuigen werden de eerste leden van de 144.000 tot 
hemels leven opgewekt in 1918 en werden alle leden die daarna stier-
ven onmiddellijk tot hemels leven opgewekt.
Ze geloven dat de hemelse opstanding heeft plaatsgevonden sinds 
1918 en de aardse opstanding nog in de toekomst ligt, namelijk wan-
neer Jezus het Paradijs op aarde herstelt. Jehova’s getuigen die geloven 
dat zij “gezalfd” zijn, maken dat kenbaar door het brood te eten en de wijn 
te drinken die rondgaat bij het jaarlijkse Avondmaal, de viering ter nage-
dachtenis aan de dood van Christus. Bijna 12.000 Jehova’s getuigen belij-
den te behoren tot het “gezalfde overblijfsel” van de 144.000 - een toename 
van meer dan 3.000 sinds 1995. Voor lidmaatschap van het Besturend 
Lichaam is het behoren tot de “gezalfde” 144.000 een voorwaarde.

Heilsgeschiedenis
Een centraal thema in de leer van Jehova’s getuigen is de strijdvraag. Deze 
strijdvraag betreft het recht van Jehova God op aanbidding. In een combi-
natie van het verslag van de zondeval en Job, beweren Jehova’s getuigen 
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dat Satan, de Duivel (een gevallen engel) dit recht betwistte. Had Jehova 
God echt het beste met de mensen voor? Zijn mensen beter af als zij God 
gehoorzamen of als zij zelf bepalen wat goed en kwaad is? Satan claim-
de tevens dat niemand van de mensen (maar ook niet van de geestelijke 
schepselen) Jehova God aanbidding gaf zonder enig eigenbelang.

Hoewel het oorspronkelijke voornemen van Jehova God was dat alle men-
sen op een paradijselijke aarde zouden wonen, verloren Adam en Eva dit 
paradijs toen zij de kant van Satan kozen en werden zij onvolmaakt; deze 
onvolmaaktheid hebben vervolgens alle mensen van hen geërfd. In 
plaats van hen onmiddellijk te doden, stond God Adam en Eva toe te pro-
beren of zij er beter van werden zelf te bepalen wat goed en kwaad is. 
Tevens konden engelen en mensen tonen of zij God uit vrije wil zouden 
aanbidden.

Om de schaal van het verlies van volmaaktheid door Adam weer in ba-
lans te krijgen, moest een volmaakt mens sterven. Dit offer werd gebracht 
door Jezus, de tweede Adam. Na zijn opstanding moest Jezus lange tijd 
“wachten aan Gods rechterhand”, maar uiteindelijk werd hij in 1914 
aangesteld als Koning van het in dat jaar in de hemel opgerichte Ko-
ninkrijk Gods.

In 1914 begon Jezus zijn regeerperiode met een oorlogvoering tegen 
Satan, die hij toen uit de hemel wierp. Omdat Satan en zijn engelen, 
de demonen, uit de hemel geworpen werden, naar de aarde, werd van-
af 1914 hun invloed op aarde merkbaarder: de “tijd van het einde” be-
gon. Deze periode van grote ellende zal culmineren in “Armageddon”, de 
beslissende oorlog die Jezus zal voeren tegen Satan en zijn aanhangers, zo-
wel zichtbaar als onzichtbaar. Satan en zijn demonen zullen voor 1000 
jaar worden geketend en alle personen die Jehova God niet gehoor-
zamen zullen worden vernietigd in die strijd, waardoor paradijselijke 
omstandigheden zullen terugkeren op aarde.

Gedurende 1000 jaar (het Millennium) zal Jezus de doden opwekken 
en de mensheid terugvoeren tot volmaaktheid. Na die tijd worden Sa-
tan en zijn demonen nog eenmaal losgelaten op de mensheid: de ultie-
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me test. Vervolgens zullen zij en hun menselijke aanhangers voor eeuwig 
vernietigd worden, draagt Jezus zijn Koninkrijk over aan Jehova God en 
begint een eeuwigdurende periode van geluk.

1914
Jehova’s getuigen geloven dat in 1914 de “tijd van het einde” begon. Zij base-
ren dit op een interpretatie van het Bijbelboek Daniël hoofdstuk 4, waarin 
over “zeven tijden” wordt gesproken. Deze “zeven tijden” worden (naar ana-
logie van Openbaring 12:6 en 14) als zeven jaar opgevat van elk 360 dagen 
oftewel in totaal 2520 dagen. Deze 2520 dagen worden vervolgens omgezet 
in 2520 jaar op basis van een soortgelijke omzetting in Numeri 14:34[33] 
en Ezechiël 4:6.[34]

Vervolgens hanteren Jehova’s getuigen 607 v.Chr. als jaar waarin Jeruzalem 
werd verwoest door koning Nebukadnezar van Babylon, en in hun chro-
nologie de laatste Joodse koning werd afgezet. Zij geloven dat de “zeven 
tijden” uit Daniël 4 in dat jaar begonnen en (2520 jaar later) eindigden in 
1914. “In dat jaar begon er met de Eerste Wereldoorlog een tot op onze tijd 
voortdurende periode van verschrikkelijke moeilijkheden. Dit betekent 
dat Jezus Christus in 1914 als Koning van Gods hemelse regering be-
gon te regeren”.

Jarenlang leerden Jehova’s getuigen dat “Armageddon” zou uitbreken 
binnen één mensengeslacht vanaf 1914. De toepassing van dit mensen-
geslacht is met het verstrijken van de tijd sinds 1914 een aantal keren op-
nieuw geïnterpreteerd. Toen de maximale “rek” in de interpretatie ervan 
(namelijk dat ook degenen die waren geboren in 1914 behoorden tot “het 
geslacht”) begon te naderen, werd een alternatieve interpretatie geïn-
troduceerd in De Wachttoren. Hierbij werd uitgelegd: “Maar in werke-
lijkheid heeft een geslacht meer te maken met mensen en gebeurtenissen 
dan met een vastgesteld aantal jaren.” Maar ruim 10 jaar later, toen “Arma-
geddon” nog altijd niet was uitgebroken, werd in De Wachttoren definitief 
korte metten gemaakt met de gedachte dat men eenvoudig 70 à 80 jaar 
kon optellen bij het jaar 1914. De meest recente herinterpretatie stelt 
dat deze passage betekent dat er als de “grote verdrukking” uitbreekt 
nog “gezalfde” Jehova’s getuigen op aarde zullen zijn van wie het leven 
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overlapt met “gezalfden” die zich in 1914 bewust waren van de bete-
kenis van de gebeurtenissen in dat jaar: “[Jezus] bedoelde kennelijk dat 
de levens van de gezalfden die in 1914 het begin van het teken zagen, de 
levens zouden overlappen van andere gezalfden die het begin van de grote 
verdrukking zouden zien.”

Evangelisatie
Het meest opvallende kenmerk van de Jehova’s getuigen is hun prediking. 
Deze evangelisatie arbeid dient door iedere Jehova’s Getuige te worden 
verricht en vormt het meest essentiële onderdeel van hun godsdienstige 
identiteit. Het is een religieuze plicht, hen door zowel Jezus Christus 
als door Paulus opgelegd (Matth. 24:14, 2 Tim. 4:2). Wie niet predikt, 
is geen Jehova’s Getuige, aldus de logische consequentie van de eerder 
genoemde definitie die ze van zichzelf geven. Een niet-evangeliserende 
gelovige vormt ‘geen deel van de organisatie’ en ‘heeft Christus niet 
lief ’, waarmee wordt aangetoond dat eventuele overige indicaties van 
religieuze toewijding voor een belangrijk gedeelte ondergeschikt zijn 
aan de predikingsactiviteit (w:1/8/68). Het verkondigen van het ‘Goede 
Nieuws’ vindt hoofdzakelijk plaats via huis-aan-huis prediking, de zoge-
naamde velddienst.

Jehova’s getuigen noemen hun evangelisatie “velddienst”, “getuigeniswerk” 
of “(van-huis-tot-huis)prediking” en vinden dat het terecht als hun handels-
merk wordt beschouwd. Het doel van deze evangelisatie is tweeledig: het 
is een poging anderen te bekeren tot de beweging om zo voor redding in 
aanmerking te komen (het overleven van Armageddon waarin zeer bin-
nenkort goddelozen zullen worden vernietigd), maar Jehova’s getuigen 
vinden een nog belangrijker reden dat de activiteit wordt beschouwd 
als “een slachtoffer van lof” voor God.

Iedere Jehova’s getuige dient maandelijks een rapportageformulier in te 
vullen waarop wordt aangegeven hoeveel uur hij/zij aan evangelisatie heeft 
besteed en met welke resultaten: hoeveel tijdschriften of andere publicaties 
zijn verspreid, hoeveel personen die eerder hun belangstelling hebben ge-
toond een hernieuwd bezoekje hebben ontvangen, etc. De reden hiervoor 
wordt als volgt weergegeven:
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Jehovah’s organisatie instrueert ons in deze tijd om onze velddienst acti-
viteit elke maand te rapporteren. Wanneer we getrouw aan deze regeling 
meewerken, kan er op een doeltreffende manier toezicht op het predi-
kingswerk worden gehouden. Uit berichten kan blijken dat een aspect van 
de dienst aandacht nodig heeft of dat er meer werkers nodig zijn in een 
bepaald deel van het veld. In de gemeente helpen velddienst rapporten 
de ouderlingen om vast te stellen wie zijn dienst zou kunnen uitbreiden 
alsook wie misschien hulp nodig heeft.

Seksualiteit
Seksuele handelingen met iemand anders dan de huwelijkspartner 
zijn een grond voor disciplinaire maatregelen. Een huwelijk kan alleen 
“schriftuurlijk” worden ontbonden als een van de partners seksuele han-
delingen heeft verricht met een ander dan zijn of haar huwelijkspartner; 
hiermee wordt bedoeld dat de niet-”schuldige” partner alleen dan vrij is 
om te hertrouwen. Hoewel anale en orale seks theoretisch een grond vor-
men voor disciplinaire maatregelen, zegt De Wachttoren: “Het staat niet 
aan de ouderlingen zich te mengen in het intieme leven van gehuwde 
christenen.” Hoewel Jehova’s getuigen de mogelijkheid erkennen dat 
genen en hormonen een rol kunnen spelen bij homoseksualiteit, is 
het “praktiseren” ervan grond voor disciplinaire maatregelen.

Ook transgenders, mensen die in het verkeerde lichaam worden gebo-
ren, en die ervoor kiezen om in de andere rol te leven, kunnen niet 
langer Jehova’s getuigen blijven. Daarvoor wordt Deuteronomium 22:5 
aangehaald. Dit hoeft niet gepaard te gaan met het beoefenen van onge-
oorloofde seksuele handelingen. Het leven als iemand van het andere ge-
slacht wordt op dezelfde lijn geplaatst als schaamteloos, onrein en verfoei-
lijk gedrag.

Feestdagen en gebruiken
Jehova’s getuigen gebruiken niet de term “sacramenten”, maar net als de 
meeste protestantse denominaties en bewegingen, kennen ze wel de doop 
en vieren ze het Avondmaal.

Het Avondmaal is de enige religieuze feestdag die Jehova’s getuigen collec-
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tief vieren. Zij noemen dit ook wel “de Gedachtenisviering” en willen deze, 
net als de quartodecimanen uit de Oudheid, houden op de avond van de 
14e nisan volgens de eerste-eeuwse Joodse maankalender. De viering 
is eenvoudig: na een lied en gebed wordt een toespraak gehouden over 
de wijze waarop Jehova’s getuigen Jezus’ dood interpreteren. Hierna wor-
den - voorafgegaan door twee gebeden - ongezuurd brood en de rode wijn 
aan de aanwezigen doorgegeven. Het zijn symbolen voor het lichaam 
en bloed van Jezus Christus, maar alleen “gezalfde” Jehova’s getuigen 
mogen van deze symbolen nemen. Er wordt besloten met nogmaals een 
lied en gebed.

Jehova’s getuigen hanteren de volwassen doop door onderdompeling.
Jehova’s getuigen vieren geen kerkelijke feestdagen omdat deze als 
van heidense oorsprong worden beschouwd. Ook de meeste andere 
feestdagen vieren ze niet. Zo vieren ze geen Kerstmis vanwege de relatie 
met de saturnaliën en het Joelfeest, het Paasfeest vanwege de oorsprong 
als feest voor de godin Ostara en de nog steeds gebruikte vruchtbaarheids-
symbolen als hazen en eieren, Halloween en Oud en Nieuw vanwege het 
feit dat het feest oorspronkelijk was ingesteld om boze geesten te verdrij-
ven, enz. Het verbod op de viering van verjaardagen stamt uit het jaar 
1920. Destijds was de aangevoerde reden voor het verbod, de nadruk 
op het individu; inmiddels is dit vervangen door verwijzingen naar de 
onthoofdingen die plaatsvonden op de verjaardagen die vermeld wor-
den in de Bijbel. Bruiloften worden wel gevierd, met de reden dat Jezus 
Zelf ook deel nam aan zulke feesten.

Roken, drugsgebruik en dronkenschap zijn een grondslag voor uit-
sluiting. Op matig gebruik van alcohol, koffie en andere (licht) verslavende 
middelen staan geen sancties.

Bloedtransfusies en vaccinaties
Jehova’s getuigen weigeren bloedtransfusie. Hierbij beroepen zij 
zich onder andere op de passage in Handelingen 15:28, 29: “In over-
eenstemming met de heilige Geest hebben wij namelijk besloten u 
geen andere verplichtingen op te leggen dan wat strikt noodzakelijk 
is: onthoud u van offervlees dat bij de afgodendienst is gebruikt, van 
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bloed, van vlees waar nog bloed in zit, en van ontucht. Als u zich hier 
aan houdt, doet u wat juist is. Het ga u goed.” Hoewel Jehova’s getuigen 
bloedtransfusie weigeren, accepteren zij alternatieve behandelmethoden. 
Het Wachttoren Genootschap schrijft voor dat transfusies van vol bloed en 
bepaalde bestanddelen van bloed (plasma, erytrocyten, leukocyten, trom-
bocyten) niet acceptabel zijn (op straffe van uitsluiting). Op het accepteren 
van andere bestanddelen (zoals albumine) is geen sanctie van toepassing; 
er is een lijst van de bestanddelen die een Jehova’s getuige mag accep-
teren zonder dat sancties volgen.

Vanwege de risico’s die dit standpunt oplevert, heeft de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State bepaald dat Jehova’s getuigen niet in 
aanmerking komen als adoptieouder van een buitenlands kind.

Van 1931 tot 1961 was het accepteren van een vaccinatie een reden voor 
ex-communicatie. In 1952 schreef het Besturend Lichaam dat het Wachtto-
ren Genootschap niet aansprakelijk kon worden gesteld voor de gevolgen 
van het weigeren van vaccinaties. In 1961 schreven ze dat het accepteren 
van vaccinaties geen grond meer was voor uitsluiting. In Ontwaakt! van 
1993 ontkende het Besturend Lichaam het eerdere standpunt inzake vacci-
naties en stelde dat in hun geschriften altijd was gezegd dat het een kwestie 
van het geweten was.

Houding tegenover de wereld:
Jehova’s getuigen gehoorzamen de overheid zolang hun geboden niet in 
strijd zijn met hun interpretatie van Gods wetten. Hoewel Jehova’s getui-
gen zich onderwerpen aan de overheid, beschouwen zij deze autoriteiten 
als relatief en zullen zij niet gaan stemmen en niet actief deelnemen aan 
door de overheid opgezette programma’s, bijvoorbeeld ter verbetering van 
een wijk of iets dergelijks. Ook weigeren ze de vlag te groeten en militai-
re dienst te verrichten. Dit heeft hen regelmatig in conflict gebracht 
met autoriteiten.

Door hun dienstweigering werden Jehova’s getuigen in Nederland bij-
voorbeeld tot de jaren 70 in de gevangenis geplaatst, omdat ze ook 
vervangende dienst weigerden. Sinds een wijziging van inzicht (“nieuw 
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licht”) in 1996 wordt vervangende dienst gezien als een vorm van belas-
ting. In de voorgaande jaren werden Jehova’s getuigen die wel vervangen-
de dienst accepteerden uitgesloten. In sommige landen werden Jehova’s 
getuigen die vervangende dienst weigerden langdurig gevangen gezet. In 
het Besturend Lichaam van Jehova’s getuigen was een meerderheid al sinds 
eind jaren 1970 vóór afschaffing van sancties op het accepteren van vervan-
gende dienst, maar bleef dit gehandhaafd tot 1996 omdat de benodigde 
tweederde meerderheid die noodzakelijk is om een doctrinaire wijziging 
(“nieuw licht”) door te voeren met één stem niet werd gehaald. Het Bestu-
rend Lichaam heeft op geen enkele wijze excuses aangeboden aan degenen 
die hierdoor werden getroffen.

Conflicten met totalitaire regimes waren vaak grimmig van aard, inclusief 
veroordelingen tot concentratie kampen en executies in nazi-Duitsland en 
communistische regimes. In april 1933 werden de Bibelforscher (zoals Je-
hova’s getuigen op dat moment heetten in Duitsland) verboden door de 
nazi’s. Snel hierna werden de eerste Jehova’s getuigen gevangengenomen 
en overgebracht naar kampen. Daar kregen ze een paarse driehoek, wat 
hen moest onderscheiden van andere gevangenen. Jehova’s getuigen be-
hoorden daarmee samen met de Joden tot de eerste vervolgden van 
de nazi’s.

De kwestie van de vlaggengroet heeft in de Verenigde Staten geleid tot 
rechtszaken voor het Hooggerechtshof; deze zijn uiteindelijk gewonnen 
door de Jehova’s getuigen, zodat zij (en anderen) vrijgesteld zijn van de 
vlaggengroet.

Omdat het Besturend Lichaam regelmatig ontraadt om een “wereldse car-
rière” op te bouwen, volgen relatief weinig Jehova’s getuigen hogere oplei-
dingen (HBO of universiteit).

Disciplinair beleid
Jehova’s getuigen passen een strikt kerkelijke tucht toe met betrekking tot 
overtredingen van wat het Besturend Lichaam beschouwt als Bijbelse ver-
boden en geboden. De beweging kent een actieve vorm van ex-communi-
catie, die zij “uitsluiting” noemen. Indien een lid wordt uitgesloten, is 
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het andere leden van de beweging niet toegestaan met de uitgeslotene 
te spreken of zelfs maar een groet tot hem te richten, op straffe zelf 
uitgesloten te worden. Dit geldt ook voor familieleden; alleen voor nog 
bij elkaar wonende gezinsleden en zeer dringende aangelegenheden waar-
bij contact onvermijdelijk is, wordt een uitzondering gemaakt.

Organisatiestructuur
Het wereldwijde bestuur van Jehova’s getuigen zetelt in New York (VS) en 
wordt het Besturend Lichaam genoemd. Het bestaat op dit moment uit 
zeven oudgediende mannen. Selectie voor het Besturend Lichaam vindt 
plaats op basis van coöptatie. De Jehova’s getuigen geloven dat Jehova God 
de leden van het Besturend Lichaam kiest. Het Besturend Lichaam houdt 
kantoor op het hoofdkantoor van het Wachttoren Genootschap. Voorheen 
waren de leden van het Besturend Lichaam ook de directieleden van het 
Wachttoren Genootschap, maar dit is tegen het einde van de twintigste 
eeuw losgelaten, volgens voormalig lid van het Besturend Lichaam Ray-
mond Franz om de theologische en juridische verantwoordelijkheid te 
scheiden in verband met mogelijke claims.
Don Alden Adams is president van de Watch Tower Bible en Tract Society 
of Pennsylvania.

Kritiek
Er is op verscheidene gronden kritiek op de Jehova’s getuigen.
Van vele kanten is het WTG [Wachttoren Genootschap] aangevallen op een 
aantal omstreden doctrines en de consequenties van de organisatorische 
structuur op de individuele volgeling. Ook dit is verre van een unieke ei-
genschap in de totale reeks van kenmerken van talloze hiërarchisch geleide 
fundamentalistische religieuze bewegingen. De controverse wordt mede ver-
oorzaakt door het feit dat het doctrinaire stelsel van de JG weinig stabiliteit 
kent. Wie kennis neemt van het ideeëngoed van stichter Russell ten tijde van 
de eeuw wisseling, zal maar weinig herkennen van de huidige leerstellingen.

Afgedwongen sociaal isolement en uitsluiting.
Sociale contacten buiten de groep worden afgeraden en waar ze wel plaats-
vinden, vooral gezien als mogelijkheden tot prediking. Dit maakt de leden 
sociaal erg afhankelijk van de lokale groep. Als een lid wordt uitgesloten 
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valt de groep weg (Jehova’s getuigen mogen niet spreken met uitgeslote-
nen) en daarmee vaak het volledige sociale netwerk. Deze regels zijn ook 
van toepassing op familieleden. Dit is een machtig wapen dat volgens cri-
tici en ex-leden (ook als dreigmiddel) veelvuldig wordt gebruikt om kriti-
sche leden de mond te snoeren. Degenen die vrijwillig uit de organisatie 
stappen, worden “teruggetrokkenen” genoemd. Op hen zijn dezelfde regels 
van toepassing als op uitgeslotenen, dus die stap wordt bijzonder moeilijk 
gemaakt gezien de sociale consequenties.

Kinderen van Jehova’s getuigen hebben het soms moeilijk, doordat hun 
gedrag stuit op onbegrip en soms pesten of intolerantie van anderen. Ze 
vallen op doordat ze bijvoorbeeld geen verjaardagen of Sinterklaas vieren 
en hun ouders vergezellen bij het van-huis-tot-huis werk.

Voor kinderen is het vaak moeilijk te doorzien wat (in sociologische termi-
nologie) de “frontstage” en de “backstage” is. Op bijeenkomsten en in publi-
caties wordt voortdurend aangespoord tot het nastreven van een carrière 
als volle-tijdsevangelist (de “backstage”), maar op andere plaatsen wordt 
ontraden dit te communiceren aan de buitenwereld (de “frontstage”), zoals 
in toewijzingszaken voor de rechter. Deze verdraaiing van de werkelijkheid 
wordt door sommige critici ook frauduleus genoemd.

Nadruk op de prediking
Jehova’s getuigen staan vooral bekend doordat ze met anderen over de Bijbel 
willen spreken of op de Bijbel gebaseerde lectuur willen aanbieden. Deze 
prediking is voor alle leden verplicht en wordt door veel mensen aangeduid 
als “langs de deuren gaan”. Hoewel “de voet tussen de deur zetten” slechts 
spreekwoordelijk is, wekt het “langs de deuren gaan” vaak ergernis op.

Naast het gedwongen karakter van de prediking, is er ook kritiek op het ex-
clusieve karakter ervan als “dienst”. In De Wachttoren wordt het van-huis-
tot-huis werk “de apostolische methode” genoemd waarvoor “geen vervan-
ging” is. Degenen die het niet met deze interpretatie eens zijn, wijzen erop 
dat er geen enkel verslag in de Bijbel staat van Jezus of een apostel die van 
deur tot deur gaat ter evangelisatie, maar wel van spreken in tempels, op 
openbare pleinen en in particuliere huizen van mede-christenen.



222

Hoewel de redactie van de Nieuwe-Wereldvertaling in Handelingen 5:42 
en 20:20 kiest voor het woordgebruik “van huis tot huis”, wijzen critici 
erop dat dit niet onaangekondigde bezoeken aan niet-groepsleden betreft, 
volgens het model dat Jehova’s getuigen hanteren. Dit zou bijvoorbeeld 
blijken uit het gebruik van de term in Handelingen 20:20, waar Paulus tot 
zijn medegelovigen zegt dat hij hen “van huis tot huis” heeft onderwezen. 
Ook de voetnoot van deze tekst in de Nieuwe-Wereldvertaling spreekt van 
de alternatieve vertaling “in particuliere huizen”.

Valse profetieën
Advertentie voor Rutherfords lezing: “De wereld is geëindigd - Miljoe-
nen die nu leven zullen nooit sterven”. Jehova’s getuigen hebben ver-
schillende profetieën gepubliceerd die niet zijn uitgekomen. Russell 
geloofde aanvankelijk dat in 1874 Jezus’ onzichtbare tegenwoordigheid 
begon en het begin van de oorlog van Armageddon markeerde, later wij-
zigde hij dit in 1878 en weer later in 1881 en ten slotte in 1914. Tot aan zijn 
dood in 1916 hield hij vol dat de Eerste Wereldoorlog zou culmineren in 
Armageddon.

Rutherford voorspelde dat het herstel van het aardse Paradijs zou starten 
in 1925, gemarkeerd door de opstanding van “oude getrouwe” “vorsten” als 
Abraham, Jozef en David. Om een waardige huisvesting te verschaffen aan 
de uit de doden herrezen aartsvaders, de “vorsten” van de “Nieuwe Wereld”, 
zamelden de Bijbelonderzoekers geld in om in San Diego, Californië een 
paleis te laten bouwen: Beth Sarim (“Huis van de Vorsten”). In de periode 
ter overbrugging totdat de “vorsten” waren opgestaan, bewoonde toenma-
lig president van het Wachttoren Genootschap Joseph Franklin Rutherford 
het in de winter, volgens het Wachttoren Genootschap om gezondheidsre-
denen. In werkelijkheid leefde Rutherford een groot deel van zijn laatste 
jaren in dit paleis en stierf er uiteindelijk ook.
Een recent voorbeeld is de verwachting inzake de komst van Armageddon 
in 1975. Hoewel de formulering in dat geval veel minder stellig was dan 
eerdere voorspellingen, was het effect gelijk aan dat van 1925.

Vanwege de revisionistische geschiedschrijving door het Besturend Li-
chaam, zijn leden van de beweging vaak niet op de hoogte van de werkelij-
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ke aard van de profetieën die hun leiders hebben gepubliceerd. Daar komt 
bij dat oudere publicaties lastig te verkrijgen zijn en niet meer worden 
gebruikt bij diensten van de beweging.

Bloedschuld
Omdat bepaalde regels binnen deze organisatie in de loop der jaren zijn 
aangepast (op sommige punten versoepeld), is het mogelijk dat er in het 
verleden fatale beslissingen zijn opgelegd door groepsdruk, die nu door 
nieuwe interpretatie (“nieuw licht”) tot een andere situatie zouden kunnen 
leiden. Een voorbeeld hiervan zijn sterfgevallen die voortvloeiden uit de 
weigering van orgaan transplantaties vanwege het verbod hierop (orgaan 
transplantaties worden in de huidige interpretatie aan het eigen geweten 
overgelaten, maar waren voorheen grondslag voor uitsluiting). Sommigen 
beweren om deze reden dat het Besturend Lichaam zich hierdoor in zekere 
zin bloedschuld op de hals heeft gehaald.

Verschillen tussen de Bijbel en de Jehova Getuigen.

Christelijk geloof Jehova Getuigen

De meeste betrouwbare Bijbel 
vertalingen zijn gebaseerd op de 
Textus Receptus of Byzantijnse tekst.

Jehova getuigen hebben een eigen 
Bijbel Vertaling “De Nieuwe 
Wereldvertaling”, die is aangepast naar 
hun inzichten.

In Openbaring 7:3 en 14:1 is sprake 
van 144.000 gezalfden. Zij behoren 
tot de 12 stammen van Israël. Zij 
zijn dienstknechten van God tijdens 
de grote verdrukking die over heel 
de aarde zal komen. Zij gaan over 
de gehele wereld het Evangelie 
verkondigen.

144.000 gezalfde gelovigen krijgen 
een hemelse opstanding, anderen een 
aardse opstanding. De eersten behoren 
tot het “Israël Gods”.

Wat de Jehova getuigen leren over de 
144.000 staat niet in de Bijbel. Het is 
pure fantasie. Deze leer behoort ook 
tot de vervangingstheologie. De Jehova 
getuigen zijn in de plaats van Israël 
gekomen.

De eerste leden van de 144.000 zouden 
in 1918 opgewekt zijn tot hemels leven. 
Degenen die daarna sterven gaan 
direct naar de hemel.
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Wanneer Jezus Zijn voeten zet op de 
Olijfberg, vindt er geen opstanding 
plaats. De eerste opstanding heeft al 
plaats gevonden , de tweedezal plaats 
vinden aan het einde van het 1000 
jarig Vrederijk. 

De aardse opstanding geschiedt 
wanneer Jezus het Paradijs op aarde 
herstelt.

Het heilig Avondmaal is bestemd voor 
alle wedergeboren gelovigen. 

Het avondmaal is alleen voor de 
144.000 gezalfden. 

Jezus is de Zoon van God. Hij maakt 
deel uit van de Drie-eenheid.

Jezus is Gods Zoon, maar maakt geen 
deel uit van de Drie-eenheid. Hij is 
een schepsel zoals b.v. de aartsengel 
Michaël.

Jezus heeft aan een kruis gehangen. 
Daar heeft Hij Zijn Geest vrijwillig 
aan de Vader gegeven. Jezus heeft 
nu alle macht in hemel en op aarde. 
Ontvangen na Zijn hemelvaart.

Jezus is aan een martelpaal of boom 
gestorven. Jezus regeert nu als Koning. 
Met de autoriteit die Hij in 1914 zou 
hebben verkregen.

Alle ware gelovigen gaan na hun 
dood naar het Paradijs in de hemel. 
Zij die niet geloven gaan eerst naar 
het dodenrijk en na hun veroordeling 
naar de hel.

De Jehova getuigen, niet behorende bij 
de gezalfden, hebben de hoop na hun 
dood in een Paradijs op aarde te leven. 
De andere mensen worden vernietigd. 
De mens heeft geen onsterflijke ziel,  
tenzij er een wederopstanding plaats 
vindt. Deze overledenen bevinden zich 
in de Hades. Kwaaddoeners gaan daar 
niet heen. 

De Heilige Geest is een Persoon, 
maakt deel uit van de Goddelijke 
Drie-eenheid.

De Heilige Geest is geen persoon maar 
een kracht en maakt geen deel uit van 
de Drie-eenheid.

Het toekomstig heil van de christenen 
is gebaseerd  op het offer van Jezus. 
Het is een gave van God, wat door  
geloof wordt ontvangen.

Het toekomstig heil van de Jehova 
getuigen is gebaseerd op goede 
werken. Met name het huis aan huis 
verspreiden van de Wachttoren. 
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16. god en het 
mormonIsme
De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen werd 
gesticht op 6 april 1830 in de Amerikaanse staat New York. Haar grond-
legger was Joseph Smith Jr., die kort daarvoor het Boek van Mormon had 
gepubliceerd. Aan dit boek ontlenen de leden van de Kerk hun bijnaam 
mormonen, hoewel ze officieel als heiligen der laatste dagen worden aan-
geduid.

De Kerk is vertegenwoordigd in circa 176 landen en territoria met ruim 
15 miljoen leden, waarvan er zo’n 48% regelmatig zouden deelnemen aan 
zondagsdiensten of andere kerkelijke activiteiten. Toch woont 42% van alle 
leden in de Verenigde Staten. Ongeveer 13% van alle leden woont in de 
staat Utah, waar zich ook de hoofdzetel van de Kerk bevindt, namelijk in 
Salt Lake City. In Nederland zijn ruim 9000 leden en in België ruim 6700 
leden.

In Nederland is deze Kerk vooral bekend vanwege haar gebruik om perso-
nen postuum te dopen (zie onder) en vanwege de tempel in Zoetermeer.

Oprichting
De geschiedenis van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laat-
ste Dagen begint in het voorjaar van 1820. De toen 14-jarige Joseph Smith 
Jr. beweerde een visioen te hebben gehad in antwoord op zijn zoektocht 
naar waarheid: hij wilde weten bij welke christelijke denominatie hij zich 
moest aansluiten. Hij besloot deze vraag aan God voor te leggen door hier-
over te bidden in een bos nabij zijn woning te Palmyra, New York. Volgens 
de door de Kerk gecanoniseerde versie van Josephs visioen verschenen God 
de Vader en Jezus Christus als twee afzonderlijke personen aan hem. Jezus 
Christus vertelde hem dat hij zich bij geen enkele christelijke denomi-
natie moest aansluiten, omdat zij allen ongelijk hadden en dat al hun 
geloofsbelijdenissen een gruwel in zijn ogen waren.
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In de jaren volgend op dit ‘Eerste Visioen’ krijgt Smith instructies van ver-
schillende hemelse boodschappers. Het wordt hem duidelijk dat hij door 
God is uitgekozen om de oorspronkelijke vroegchristelijke Kerk opnieuw 
op aarde te vestigen. Op 6 april 1830 wordt De Kerk van Jezus Christus 
van de Heiligen der Laatste Dagen officiëel opgericht in Manchester, New 
York, onder de naam “Church of Christ” (Kerk van Christus). Deze naam 
is ontleend aan het Boek van Mormon, dat Joseph Smith eerder dat jaar 
publiceerde.

Nu de oprichting van Smiths Kerk een feit is geworden en de Kerk boven-
dien beschikt over tastbaar bewijs van zijn goddelijke roeping (namelijk 
het Boek van Mormon), is zij klaar om te groeien. Reeds in september 
1830 stuurt de Kerk haar eerste zendelingen op pad om bekeerlingen te 
zoeken. Eind 1830 heeft de nieuwe beweging zo’n 280 aanhangers. In de 
daarop volgende jaren groeit het ledenaantal van de Kerk gestaag, ondanks 
vervolgingen die in hevigheid toenemen. Deze vervolgingen bereiken hun 
hoogtepunt op 27 juni 1844, wanneer Joseph Smith en zijn broer Hyrum 
door een woedende menigte worden vermoord.

Mormoonse volksverhuizing
Na Josephs dood ontstaat er binnen de Kerk (waarvan het merendeel van 
de leden zich inmiddels in de staat Illinois heeft gevestigd) enige verwar-
ring over wie Joseph moet opvolgen als president van de Kerk. Het grootste 
deel van de leden schaart zich achter Brigham Young, senior apostel in het 
Quorum der Twaalf. Door aanhoudende vervolgingen besluit de nieuwe 
president van de Kerk zijn ‘kudde’ weg te leiden uit Illinois naar een veilige 
plaats in het Westen. Tussen 1846 en 1869 maken zo’n 70.000 mormoonse 
pioniers de ca. 1500 kilometer lange tocht naar de Great Salt Lake Valley 
(in de huidige staat Utah) met huifkarren, handkarren, en soms zelfs te 
voet. Ook leggen zij vaak delen van de tocht af over water. Van daar uit 
vestigen zij talloze nederzettingen in Utah en de staten daaromheen. De 
Kerk vestigt haar hoofdzetel in Salt Lake City, Utah.

Een wereldwijde kerk
Ook tijdens deze mormoonse volksverhuizing ging het zendingswerk ge-
woon door. Zij die zich tot het mormoonse geloof hadden bekeerd, dienden 
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zich bij de heiligen der laatste dagen in het westen van de Verenigde Staten 
te voegen. Ook duizenden Europeanen zijn naar Amerika geëmigreerd, 
totdat de Kerk in de vijftiger jaren van de vorige eeuw een einde maakte 
aan haar emigratiebeleid. Sindsdien heeft zij haar leden aangemoedigd in 
hun eigen land te blijven en daar de Kerk te ondersteunen.

Kerk in Nederland
De eerste mormoonse zendeling die Nederland aandeed, was Orson Hyde. 
In juni 1840 verbleef hij in Nederland, terwijl hij op doortocht naar Jeru-
zalem was. Hij sprak onder andere met een Joodse rabbijn in Rotterdam 
en liet enkele pamfletjes achter die hij in het Nederlands had laten verta-
len. In 1861 werden er voor het eerst twee zendelingen vanuit Salt Lake 
City uitgezonden die specifiek in Nederland werkzaam zouden zijn. Anne 
Wiegers van der Woude en Paul August Schettler kwamen op 5 augustus 
1861 in Rotterdam aan. Anne was in 1852 als eerste Nederlandse bekeerling 
in Wales gedoopt. Een jaar later was hij met zijn vrouw en drie kinderen 
naar Amerika geëmigreerd. Kort na zijn aankomst als zendeling in Neder-
land, besloot hij zijn familie in Friesland te bezoeken en zijn boodschap 
met hen te delen. Dit bezoek resulteerde in de eerste bekeerlingen van 
de kerk in Nederland: op 1 oktober 1861 doopte Anne in de Friese plaats 
Broek onder Akkerwoude Garrit W. van der Woude, Bandina van der Wou-
de-Potgieter en Elisabeth Wolters. Toen Anne Wiegers van der Woude en 
Paul August Schettler in 1863 terugkeerden naar Amerika telde de Kerk in 
Nederland 33 leden.

Nieuwe zendelingen werden naar Nederland gestuurd en in de jaren die 
volgden groeide de Kerk gestaag. Van de kersverse bekeerlingen werd ver-
wacht dat zij – niet al te lang na hun doop – naar Amerika emigreerden. 
In totaal hebben zo’n 7000 Nederlandse bekeerlingen zich bij de heiligen 
der laatste dagen in het westen van de Verenigde Staten gevoegd. Pas nadat 
de Kerk in de vijftiger jaren van de vorige eeuw haar emigratiebeleid staak-
te, kwam er een einde aan de constante uitstroom van nieuwe leden en 
kon de Kerk zich wortelen op andere plaatsen dan in de Verenigde Staten, 
onder andere in Nederland. Momenteel telt De Kerk van Jezus Christus 
van de Heiligen der Laatste Dagen meer dan 9000 leden in Nederland, 
verspreid over 35 mormoonse gemeenten.
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Ook bestaan er in Nederland een viertal gemeenten van een afsplitsing, die 
in 1860 in Amboy, Illinois werd opgericht, 16 jaar na de dood van Joseph 
Smith. De oprichters waren leden die zich hadden afgescheiden van de 
hoofdkerk vanwege de praktijk van het meervoudig huwelijk. Deze kerk 
heet tegenwoordig Gemeenschap van Christus, maar heette van 1872 tot 
2001 Gereorganiseerde Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste 
Dagen. Er zijn gemeenten in Leeuwarden, Zwaagwesteinde, Rotterdam 
en Oud-Beijerland.

Kerkelijk bestuur
Het vijfde geloofsartikel van de Kerk luidt: Wij geloven in dezelfde orga-
nisatie die in de vroegchristelijke kerk bestond, namelijk: apostelen, 
profeten, herders, leraars, evangelisten enzovoort.

Algemene autoriteiten
In de kerkelijke hiërarchie worden de hoogste bestuursorganen gevormd 
door:
Het Eerste Presidium, bestaande uit de president van de Kerk en twee raad-
gevers;
Het Quorum der Twaalf Apostelen;
De Quorums der Zeventig;
De Presiderende Bisschop.
De leden van deze bestuursorganen zijn fulltime priesterschapsleiders, die 
algemene autoriteiten genoemd worden. Zij besturen de Kerk op hiërar-
chische wijze, dat wil zeggen dat Christus aan het hoofd van Zijn Kerk 
staat.

Het Eerste Presidium is het hoogste bestuursorgaan, gevolgd door het 
Quorum der Twaalf Apostelen. De leden van het Eerste Presidium en het 
Quorum der Twaalf Apostelen bekleden allen het ambt van apostel, bij-
zondere getuige van Christus, en worden beschouwd als profeten, zieners 
en openbaarders.

De leden van de Quorums van Zeventig, als zeventigers aangeduid, hande-
len eveneens met apostolisch gezag door in opdracht van het Quorum der 
Twaalf wereldwijd te assisteren in de organisatie en opbouw van de Kerk. 
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Momenteel zijn er acht Quorums van Zeventig die gepresideerd worden 
door het Presidium der Zeventig dat uit zeven leden bestaat.

Onder leiding van het Eerste Presidium is de Presiderende Bisschop, be-
staande uit drie bisschoppen, verantwoordelijk voor de materiële zaken en 
het stoffelijk welzijn van de Kerk.

De leden geloven dat de algemene autoriteiten door inspiratie van God 
geleid worden. De leden worden tijdens de Algemene Conferentie in april 
en tijdens plaatselijke conferenties in de gelegenheid gesteld hun onder-
steuning van de algemene autoriteiten al dan niet kenbaar te maken door 
middel van het opsteken van de rechterhand. Nieuwe algemene autoritei-
ten worden door openbaring geroepen door het Eerste Presidium en het 
Quorum der Twaalf Apostelen.

Rechtspersoon
Om haar eigendommen en inkomsten als kerk privaatrechtelijk beter te 
kunnen beheren richtte De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der 
Laatste Dagen begin 20e eeuw twee rechtspersonen op in de vorm van een 
corporation sole (een Engels-Amerikaanse rechtspersoonvorm met slechts 
één eigenaar die uitsluitend bedoeld is voor de publieke sector en kerke-
lijke organisaties). In 1916 werd de Corporation of the Presiding Bishop 
of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints opgericht waar vooral 
niet-winstgevende activiteiten zijn ondergebracht, zoals onderwijs- en lief-
dadigheidsinstellingen en het wereldwijde beheer van de gebouwen en ter-
reinen van de Kerk. Deze instellingen zijn vrijgesteld van belastingen. In 
1923 werd de Corporation of the President of the Church of Jesus Christ 
of Latter-day Saints opgericht waaronder naast de overige activiteiten ook 
belastingplichtige non-profit ondernemingen van de Kerk vallen als nut-
tige of veilige investering voor tijden van nood. Dit betreft actueel een 
aantal eigen mediabedrijven en radio- en televisiestations, agrarische 
ondernemingen, een verzekeraar, enkele restaurants om bezoekers 
van kerkelijke trekpleisters te kunnen bedienen en de ontwikkeling 
van onroerend goed.

De totale waarde van de activa van de Kerk wordt door buitenstaanders 
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geschat op 25 tot 30 miljard dollar. Hiervan zou 60 tot 70% bestaan uit 
gebouwen en terreinen. Het rendement op de overige activiteiten zou met 
600 miljoen dollar per jaar op 5 tot 8% liggen. Daarnaast zou de Kerk 
jaarlijks 4 tot 5 miljard dollar aan giften van leden ontvangen, die geacht 
worden 10% van hun inkomen aan de Kerk te doneren (Ostling & Ostling 
2007, p. 116–132).

De Kerk legt echter geen externe verantwoording af over haar financiën. 
Het laatste openbare financiële verslag dateert van april 1959. 

In Engeland, Canada en Nederland is de Kerk verplicht om een financiëel 
jaarverslag te publiceren, omdat haar activiteiten daar geregistreerd staan 
als goed doel. Uit deze verslagen blijkt dat het personeel en het onderhoud 
van gebouwen en terreinen de grootste kostenposten zijn.

Afval en herstelling
Heiligen der laatste dagen geloven dat Jezus Christus vóór Zijn Hemel-
vaart bevoegdheden gaf aan enkele van Zijn volgelingen, die Hij ‘aposte-
len’ noemde. Onder leiding van deze apostelen werden Jezus’ leerstellingen 
gepredikt en konden zogenaamde ‘priesterschapsverordeningen’ worden 
verricht. Deze priesterschapsverordeningen zijn vergelijkbaar met de 
sacramenten van andere christelijke kerken en omvatten onder an-
dere de doop en het avondmaal. Ook waren de apostelen bevoegd om 
instructies te ontvangen van de inmiddels herrezen Jezus Christus ten bate 
van de leden van de Kerk. Met de dood van de apostelen verdween deze 
bijzondere bevoegdheid. De oorspronkelijke Kerk van Jezus Christus viel 
langzaam maar zeker ten prooi aan ongeoorloofde veranderingen in haar 
leerstellingen, organisatie en priesterschapsverordeningen. Deze periode 
wordt door de mormonen de ‘Grote Afval’ genoemd.

Het jaar 1829 is een belangrijk jaar voor de mormonen. Zij geloven dat 
drie van Jezus’ oorspronkelijke apostelen, Petrus, Jakobus en Johan-
nes, in dat jaar als hemelse boodschappers hun bevoegdheid over-
droegen aan Joseph Smith en zijn vriend Oliver Cowdery. Dit was een 
belangrijke stap in wat mormonen het ‘herstel’ van de Kerk van Jezus 
Christus noemen: het terugbrengen van de oorspronkelijke leerstel-
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lingen, organisatie en priesterschapsverordeningen.

Schriftuur
De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen aanvaardt 
vier standaardwerken als heilige schriftuur: de Bijbel, het Boek van Mor-
mon, de Leer en Verbonden en de Parel van Grote Waarde.

Bijbel
In de mormoonse kerk wordt zowel het Oude- als het Nieuwe Testament 
bestudeerd. Heiligen der laatste dagen geloven dat de Bijbel het woord van 
God is, “voor zover die juist is vertaald.” Voor elke taal heeft de Kerk een 
voorkeursvertaling geselecteerd. Voor het Nederlands is dat lange tijd de 
vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap uit 1951 geweest, ook wel 
bekend als de NBG-vertaling. Inmiddels wordt de Herziene Statenverta-
ling uit 2010 echter als voorkeursvertaling gehanteerd.

Vanaf 1830 tot 1844 heeft Joseph Smith gewerkt aan een ‘geïnspireerde ver-
sie’ van de Bijbel, die gebaseerd is op de King James Version, met aanvul-
lingen en wijzigingen. Smith heeft de publicatie van zijn werk niet meer 
kunnen meemaken. Hij werd op 27 juni 1844 door een gewapende bende 
vermoord. In 1867 werd de Joseph Smith Vertaling van de Bijbel alsnog uit-
gegeven. Het copyright van de Joseph Smith Vertaling berust bij de Com-
munity of Christ.

Voor Engelstalige mormonen is de reguliere King James Version van 
de Bijbel de aangewezen voorkeursvertaling. In 1979 publiceerde de 
Kerk voor het eerst een eigen editie van de King James Bijbel met ver-
klarende hoofdstukinleidingen, duizenden voetnoten met o.a. uitleg over 
Hebreeuwse en Griekse termen, een alfabetische tekstverwijzingsgids met 
3495 evangelie onderwerpen en een woordenboek van 196 pagina’s waarin 
1285 trefwoorden worden uitgelegd. 

Boek van Mormon
De Nederlandse vertaling van het Boek van Mormon verscheen voor het 
eerst in 1890.
Heiligen der laatste dagen geloven dat Joseph Smith in 1823 instruc-
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ties kreeg van een engel, genaamd Moroni, om een eeuwenoude kro-
niek te vertalen. Deze kroniek zou geschreven zijn door profeten die 
ooit op het Amerikaanse vasteland woonden. De geschiedschrijver 
en profeet Mormon, die rond 400 na Christus op het Amerikaanse 
continent leefde, maakte van al deze geschriften een samenvatting op 
gouden platen. Joseph Smith publiceerde zijn vertaling van deze kroniek 
in 1830 als het Boek van Mormon. Voordat Smith de platen teruggaf aan 
de engel Moroni, werd hem toegestaan de platen te tonen aan ‘drie ge-
tuigen’ en ‘acht getuigen’ wier verklaringen zijn opgenomen in het Boek 
van Mormon. De drie getuigen verklaarden de platen te hebben gezien die 
door een engel aan hen werden voorgelegd als ook Gods stem te hebben 
gehoord. De acht getuigen verklaarden de platen te hebben gezien en be-
voeld. Sommigen van deze getuigen hebben nadien de Kerk verlaten, maar 
niemand heeft ooit zijn getuigenis herroepen.

Het Boek van Mormon beslaat een periode van ca. 2500 v.Chr. tot ca. 
400 n.Chr. en speelt zich voornamelijk af op het Amerikaanse conti-
nent. Het beschrijft hoe enkele families, in de tijd van de Toren van Babel 
en de verwoesting van Jeruzalem door Nebukadnezar II, onder leiding van 
God in schepen over de oceaan voeren naar Amerika. Daar groeiden zij uit 
tot grote volkeren met hun eigen geschiedenis en cultuur, maar ook met 
hun eigen profeten en profetieën. Hoogtepunt in het Boek van Mor-
mon is de verschijning van Jezus Christus na Zijn opstanding aan deze 
inwoners van Amerika. Heiligen der laatste dagen beschouwen het 
Boek van Mormon als een tweede getuige van de goddelijkheid van 
Jezus Christus, samen met de Bijbel.

Het Boek van Mormon is verkrijgbaar in 110 talen. De eerste Nederlands-
talige uitgave stamt uit 1890. Met inmiddels meer dan 150 miljoen exem-
plaren behoort het Boek van Mormon tot de top tien van meest gedrukte 
boeken aller tijden.

Leer en Verbonden
De Leer en Verbonden bestaan uit een verzameling openbaringen, voor-
namelijk van Joseph Smith, de stichter van de mormoonse kerk, maar ook 
van enkele van zijn opvolgers. Deze openbaringen worden door de Kerk 
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beschouwd als instructies van God aan de mens, gegeven via Zijn vertegen-
woordiger op aarde: de profeet of president van De Kerk van Jezus Christus 
van de Heiligen der Laatste Dagen.

Parel van Grote Waarde
De Parel van Grote Waarde bestaat uit:
Selectie uit het boek Mozes: Joseph Smith beweerde dat hij door openba-
ring gedeelten had ontvangen uit een boek dat Mozes zou hebben geschre-
ven. De selectie uit het boek Mozes bevat voornamelijk een aangepaste 
versie van de eerste hoofdstukken van het boek Genesis uit het Oude Tes-
tament.
Het boek Abraham: een ‘geïnspireerde’ vertaling van enkele Egyptische pa-
pyri die Smith had ontvangen en die de woorden van Abraham zouden 
bevatten.
Mattheüs naar Joseph Smith: een door Smith aangepaste versie van Mat-
theüs 23:39 en hoofdstuk 24 uit het Nieuwe Testament. Hierin worden ge-
beurtenissen beschreven die plaats zullen vinden rondom de wederkomst 
van Jezus Christus.
De Geschiedenis van Joseph Smith: een korte autobiografie van Joseph 
Smith met als voornaamste aandachtspunt zijn profetische roeping.

De Geloofsartikelen: enkele fundamentele mormoonse leerstellingen, sa-
mengevat in dertien artikelen. Deze werden door Joseph Smith opgesteld 
als onderdeel van een brief uit 1842 aan John Wentworth, redacteur van de 
Chicago Democrat.

Heilsplan
Heiligen der laatste dagen geloven dat dit leven deel uitmaakt van een 
door God ingesteld plan, het zogenaamde heilsplan of plan van zaligheid. 
Dit plan geeft antwoord op de vragen: Waar kom ik vandaan, waarom ben 
ik hier op aarde en waar ga ik naartoe als ik overleden ben. Alle mensen 
zouden vóór hun geboorte bij God hebben gewoond als Zijn geestes-
kinderen. Omdat zij zoals Hij wilden worden, moesten zij aan twee 
voorwaarden voldoen: (1) zij moesten net zoals God een volmaakt li-
chaam van vlees en beenderen ontvangen en (2) zij moesten net zoals 
God volmaakt worden in kennis, wijsheid, liefde en andere goddelijke 
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deugden. God schiep voor Zijn geesteskinderen een leerschool, name-
lijk de aarde. Mormonen zien de Val van Adam en Eva als een nood-
zakelijk onderdeel van Gods plan. Zij geloven dat de huidige wereld 
met haar tegenstellingen en uitdagingen een vruchtbare leerschool is 
om goddelijke deugden te ontwikkelen en om te leren om te gaan met 
een stoffelijk lichaam.

De onvermijdelijke fouten en zonden die de mensen op aarde begaan, zou-
den hen onwaardig maken om terug te keren bij God om hun bijzondere 
leertraject te vervolgen. Door de verzoening van Jezus Christus kan een 
ieder vergeving van zonden ontvangen op voorwaarde van bekering: 
een proces van oprechte spijt, eventuele restitutie van verrichte mate-
riële of emotionele schade, belijdenis van de zonde aan God, en toe-
gewijde inspanningen om de zonde niet meer te begaan. Heiligen der 
laatste dagen geloven ook dat ieder mens – onvoorwaardelijk – door 
de opstanding van Jezus Christus op een dag uit de dood zal worden 
opgewekt. Wanneer iemand sterft, gaat zijn geest in afwachting van 
de opstanding naar een tijdelijk verblijf, die geestenwereld wordt ge-
noemd.

Mormonen geloven dat ieder mens na zijn opstanding zal worden ge-
oordeeld door God. Ieder zal een beloning ontvangen naar zijn wer-
ken en verlangens op aarde. Heiligen der laatste dagen geloven in drie 
‘graden van heerlijkheid’, werelden of koninkrijken, die als eindbe-
stemming dienen voor Gods opgestane kinderen. Van laag naar hoog 
zijn dat het telestiale, het terrestriale en het celestiale koninkrijk. Al-
leen in het celestiale koninkrijk blijven huwelijken eeuwig voortdu-
ren en kunnen echtparen goden en godinnen worden. Zij leren dan 
werelden te scheppen voor hun eigen geesteskinderen. Gebaseerd op 
deze leer is het mormoonse geloof dat God zelf ook getrouwd is en dat 
wij dus niet alleen een Hemelse Vader hebben, maar ook een Hemelse 
Moeder.

Tempels en genealogie
Sinds 2002 heeft Nederland een mormoonse Tempel. Deze bevindt zich 
in Zoetermeer.
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De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen heeft een 
wereldwijde reputatie op het gebied van genealogisch onderzoek. Dit ge-
nealogisch onderzoek wordt voornamelijk verricht om religieuze re-
denen: de aldus opgespoorde voorouders kunnen postuum worden 
gedoopt. Dit plaatsvervangend ‘dopen voor de doden’ is gebaseerd op 
een letterlijke interpretatie van Jezus’ woorden in het evangelie van 
Johannes: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt 
uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan” en 
Paulus’ verwijzing naar de doop voor de doden, (1 Korinthe 15:29).

De plaatsvervangende doop voor de doden gebeurt in zogenaamde 
tempels. Deze gebouwen onderscheiden zich van reguliere mormoonse 
kerkgebouwen in doel en uiterlijk. Naast de wereldwijd ruim 30.000 kerk-
gemeenten die wekelijks in mormoonse kerkgebouwen vergaderen, telt 
de Kerk momenteel 150 operationele tempels. Mormoonse kerkgebouwen 
zijn toegankelijk voor iedereen, terwijl de tempels alleen toegankelijk zijn 
voor getrouwe leden. Er is getracht de tempels fraai vorm te gegeven om 
zo hun heilige karakter te benadrukken. Mormonen krijgen hier onderwijs 
over onder andere het heilsplan. Ook worden er huwelijken gesloten, niet 
“tot de dood u scheidt”, maar naar mormoons gebruik “voor tijd en alle 
eeuwigheid.” Sinds 2002 heeft ook Nederland een mormoonse tem-
pel. Deze bevindt zich in Zoetermeer, maar staat bekend als de ‘Den 
Haag-Tempel’.

In 1894 richtte de Kerk de Genealogical Society of Utah (GSU) op, inmid-
dels FamilySearch genaamd, om genealogische gegevens te verzamelen, te 
bewaren en beschikbaar te stellen. Het is de grootste genealogische orga-
nisatie ter wereld. Al in 1938 begon de Kerk met het microfilmen van ge-
nealogische bronnen. Internationaal wordt er met ruim 10.000 nationale 
archieven, kerken en bibliotheken samengewerkt. In ruil voor het filmen 
van alle bronnen uit meer dan 110 landen ontvangen de samenwerkende 
archieven een eigen kopie op microfilm om onderzoek door bezoekers te 
vergemakkelijken. In geval van rampen waarbij archieven verloren gaan 
wordt er vaak een beroep gedaan op de Kerk om een kopie van de gefilmde 
gegevens te verkrijgen.
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Om de collectie microfilms en digital media veilig te stellen bouwde de 
Kerk in 1963 de Granite Mountain Records Vault, een aardbeving bestendi-
ge kluis in het Rotsgebergte, zo’n 35 kilometer van Salt Lake City.

Sinds 1985 is de gehele verzameling gratis te doorzoeken in de Family 
History Library (FHL) in Salt Lake City. Daarnaast bevinden zich wereld-
wijd ruim 4700 dependances, centra voor familie geschiedenis genaamd, 
meestal in plaatselijke mormoonse kerkgebouwen, waar bezoekers gratis 
toegang hebben tot de collectie. De door genealogisch onderzoek vergaar-
de data zijn door de Kerk ook vrij beschikbaar gesteld op haar website Fa-
milySearch die in 1999 online ging. Inmiddels zijn ruim 4 miljard namen 
online te raadplegen.

De door de Kerk van 1984 tot 2002 ontwikkelde software voor genealogisch 
onderzoek, Personal Ancestral File (PAF), was eveneens vrij te gebruiken, 
maar wordt sinds 2013 niet meer gedistribueerd. Het in 1985 door de Kerk 
ontwikkelde GEDCOM-formaat is echter nog steeds de standaard voor ge-
gevensuitwisseling tussen de meeste genealogische software en computer-
systemen.

Om haar leden nog beter te assisteren bij het traceren van eigen voorou-
ders is de Kerk ook samenwerkingsverbanden aangegaan met andere grote 
genealogische websites zoals Ancestry.com, MyHeritage.com en dergelijke.

Liefdadigheid
De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen kent een 
uitgebreid liefdadigheidsprogramma. Zo’n 4000 vrijwilligers, waaronder 
artsen en verpleegsters, zijn fulltime werkzaam in diverse humanitaire 
projecten van de Kerk. Ook doneert zij geld en goederen aan hulpbehoe-
venden wereldwijd, ongeacht hun religieuze of etnische achtergrond. In 
2003 startte de Kerk met de productie en distributie van Atmit, een voed-
zame dunne pap, die speciaal voor ondervoede kinderen werd ontwikkeld. 
Wereldwijd bezit de Kerk zo’n 300 loopbaan centra, waar zowel leden als 
niet-leden kosteloos terecht kunnen voor carrièreadvies, workshops en be-
middeling tussen werkgevers en potentiële werknemers.
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Onderwijs
Voor heiligen der laatste dagen is onderwijs een eeuwig beginsel ge-
baseerd op de Schriftuurlijke teksten “de heerlijkheid Gods is intel-
ligentie of, met andere woorden, licht en waarheid” en “welk niveau 
van intelligentie wij in dit leven ook bereiken, in de opstanding zal 
het met ons herrijzen.”

De Kerkelijke onderwijsinstellingen (CES) van De Kerk van Jezus Christus 
van de Heiligen der Laatste Dagen voorzien zowel in seculier als godsdien-
stig onderwijs voor leden en niet-leden. De huidige commissaris van CES is 
Kim B. Clark, voormalig dean van de Harvard Business School.

Universiteiten
De Kerk bezit en beheert drie universiteiten en een hogeschool:
Brigham Young University (sinds 1875) in Provo, Utah met 30.000 studen-
ten.
Brigham Young University-Hawaii in Laie, Hawaii met 3.000 studenten.
Brigham Young University-Idaho in Rexburg, Idaho met 18.000 studenten.
LDS Business College in Salt Lake City, Utah met 2.000 studenten.
BYU hanteert het motto ‘Enter to learn, go forth to serve‘ (‘Treed binnen 
om te leren, ga uit om te dienen’). Verder heeft de Kerk ook een aantal 
scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs in Mexico, Tonga, Sa-
moa, Fiji en Kiribati.

Seminarie en instituut
De Kerk kent een lange traditie van godsdienst onderwijs voor jongeren en 
jongvolwassenen via het zogenaamde seminarie en instituut.

Seminarie is een 4-jarig godsdienstprogramma voor leerlingen in het 
voortgezet onderwijs in de leeftijd van 14 tot 18 jaar. Elk jaar wordt een an-
der boek van mormoonse Schriftuur bestudeerd — het Oude Testament, 
het Nieuwe Testament, het Boek van Mormon of de Leer en Verbonden. 
Seminarieklassen worden onderwezen door fultime leerkrachten en vrij-
willigers. Wereldwijd zijn er bijna 408.000 seminarie studenten.

Het instituut biedt godsdienstonderwijs voor studenten tussen 18 en 30 
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jaar op meer dan 2.500 locaties wereldwijd. De instituut klassen omvatten 
studie van de Schriften, kerkgeschiedenis en -leer en voorbereidingscursus-
sen voor huwelijk en zending. Het instituut telt ruim 356.000 studenten. 

Zendingswerk
Reeds in september 1830, vijf maanden na haar oprichting, stuurt de Kerk 
haar eerste zendelingen op pad om bekeerlingen te zoeken. Sindsdien heeft 
zij meer dan één miljoen zendelingen over de gehele wereld uitgezonden 
naar landen waar evangeliseren wettelijk is toegestaan. Eind 2015 waren 
er ruim 74.000 zendelingen werkzaam, voor driekwart bestaande uit 
alleenstaande mannen in de leeftijd van 18 tot 25 jaar. Ook alleenstaan-
de vrouwen en echtparen kunnen een zendingstaak vervullen.

Een uitzending is meestal voor een periode van twee jaar en geschiedt op 
basis van eigen onderhoud. Gedurende deze periode dient een zendeling 
zich fulltime bezig te houden met het bestuderen en onderwijzen van de 
mormoonse leer, het vinden van bekeerlingen, het verrichten van dienst-
betoon en vaak het zich eigen maken van een vreemde taal.

Geboden
Heiligen der laatste dagen geloven dat God – via Zijn vertegenwoordigers 
op aarde – instructies geeft voor het welzijn van de mens. Deze instructies 
worden geboden genoemd. Zij kunnen worden gevonden in de Schriften, 
maar ook in algemene of persoonlijke instructies van kerkleiders. Getrou-
we mormonen worden geacht gehoorzaam te zijn aan Gods geboden.

Christelijke deugden nastreven
Van getrouwe mormonen wordt verwacht dat zij ernaar streven christelij-
ke deugden in hun leven te implementeren. Volgens het dertiende mor-
moonse geloofsartikel, dienen zij onder andere “eerlijk te zijn, trouw, kuis, 
welwillend, deugdzaam, en moeten ze goed doen aan alle mensen”.

Gebed en vasten
Heiligen der laatste dagen geloven dat zij minstens elke ochtend en avond 
dienen te bidden, individueel en in gezinsverband. Een gebed begint met 
het aanroepen van God, gevolgd door dankbetuigingen en eventueel het 
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vragen om specifieke behoeften. Het gebed wordt beëindigd in de naam 
van Jezus Christus, gevolgd door “Amen”. Mormonen geloven dat zij door 
middel van gebed leiding van God kunnen ontvangen. Ook vragen zij ge-
interesseerde niet-leden doorgaans om oprecht te bidden wat betreft 
hun leerstellingen, omdat zij geloven dat de Heilige Geest deze leer-
stellingen kan bevestigen door middel van een vredig en vreugdevol 
gevoel.

Tien geboden. 
De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen leert, zoals 
de meeste christelijke kerkgenootschappen, haar leden om de Tien Gebo-
den in acht te nemen. Ook leert zij dat de sabbatdag, sinds de opstan-
ding van Jezus Christus, op de zondag valt.

Woord van Wijsheid
Joseph Smith, stichter van de mormoonse kerk, beweerde op 27 februari 
1833 instructies van God te hebben ontvangen met betrekking tot lichame-
lijke gezondheid. Aanvankelijk werd dit “Woord van Wijsheid” beschouwd 
als advies, echter in 1851 gaf Smiths opvolger Brigham Young het de meer 
bindende status van gebod. Het Woord van Wijsheid houdt tegenwoor-
dig voor heiligen der laatste dagen onder andere in, dat zij geen drugs, 
tabak, alcoholische dranken, koffie en thee gebruiken. Na WO II werd 
het zich houden aan het Woord van Wijsheid een voorwaarde om de 
tempel binnen te mogen.

Er zijn echter meerdere sekten ontstaan, waarvan de Fundamentalis-
tische Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen van 
Warren Jeffs de grootste en bekendste is, die polygamie in de praktijk 
blijven brengen. Sommige daarvan kwamen in de publiciteit door het 
niet vrijwillige karakter daarvan. In de staat Utah besloot de rechter in 
februari 2014 om een meervoudig huwelijk met terugwerkende kracht als-
nog te erkennen wegens de vrijheid van godsdienst. De officiële Kerk heeft 
zich hiervan gedistantiëerd.

Wet van kuisheid
Heiligen der laatste dagen dienen zich te houden aan de wet van kuisheid, 
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die inhoudt dat seksuele relaties alleen geoorloofd zijn binnen een huwe-
lijk tussen een man en een vrouw.

Mormonen dienen zelfbevrediging en pornografie te vermijden. Homoseksua-
liteit wordt niet als zonde gezien maar homoseksueel gedrag wel. Abortus pro-
vocatus wordt gezien als ernstige zonde, tenzij de zwangerschap het resultaat 
is van verkrachting of incest, als het leven of de gezondheid van de moeder in 
gevaar is of als de foetus afwijkingen vertoont die het niet levensvatbaar maken.

Wet van tienden
Leden van de mormoonse kerk worden geacht een tiende deel van hun 
inkomsten aan de Kerk te doneren. Deze ‘wet van de tienden’ werd in 1838 
ingesteld door Joseph Smith, nadat eerdere pogingen om te leven in ge-
meenschap van goederen hadden gefaald. De tienden donaties worden 
voornamelijk gebruikt voor de bouw en het onderhoud van kerkgebou-
wen en tempels, maar ook voor andere activiteiten van de Kerk zoals zen-
dingswerk en familiegeschiedenis onderzoek. De tienden donaties zijn niet 
primair bedoeld om de humanitaire projecten van de Kerk te bekostigen. 
De Kerk moedigt haar leden echter aan om, naast de tienden donaties, ook 
royaal bij te dragen aan haar liefdadigheidsprogramma.

Géén polygamie
De Kerk leerde en praktiseerde in haar begin periode het meervoudig hu-
welijk (een man mocht met meerdere vrouwen trouwen, dat moest men 
zelfs nastreven) en werd daarvoor door de Amerikaanse overheid vervolgd. 
In 1890 verklaarde de Kerk polygamie niet langer na te streven, maar dit 
werd pas beëindigd toen hier in 1904 een sanctie op kwam te staan. Het 
laatste meervoudige huwelijk werd beëindigd door overlijden in 1954.

Kritiek

Vervolging en integratie
Vanaf het begin van haar ontstaan is er veel kritiek geuit op De Kerk van 
Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. In het overwegend pro-
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testantse Amerika van de 19e eeuw had men veel moeite met het verschijn-
sel van een profeet, en vooral met een schriftuur naast de Bijbel, het Boek 
van Mormon dus. De echte vervolgingen, zoals die in Missouri, waren 
meer sociaal-politiek van aard, doordat de mormonen zich als homogene 
en vreemde groep vestigden in dunbevolkte gebieden - zoals Missouri - en 
daarmee een plotselinge politieke invloed kregen. De polygamie, on-offici-
eel ingevoerd in Nauvoo in 1842, verhevigde de vervolgingen. De officiële 
invoering ervan in Utah in 1853 gaf de federale regering een handvat tot 
officiële vervolging, culminerend in de ‘Utah War’ van 1860-61, al was de 
werkelijke aanleiding het feit dat de mormonen een theocratie hadden ge-
sticht binnen het democratisch bestel van de VS. Na het afzweren van de 
polygamie in 1890 kon Utah een erkende staat worden binnen de federatie. 
In de 20e eeuw zijn de relaties genormaliseerd en werden de mormonen 
geleidelijk geaccepteerd en geïntegreerd als Amerikaanse staatsburgers, zo-
als de kandidatuur van Mitt Romney toont.

Kritiek op postume doop
Het plaatsvervangende “dopen voor de doden” is voor sommige men-
sen een controversieel onderwerp. Zo heeft de Kerk in 1995 een over-
eenkomst gesloten met de Amerikaans-Joodse gemeenschap om te 
stoppen met het ongevraagd “dopen” van Holocaust slachtoffers. Ook 
de theologie achter het “plaatsvervangend dopen” van beruchte crimine-
len, zoals seriemoordenaar Ted Bundy (ook bij leven korte tijd lid van de 
Kerk) wordt niet door iedereen begrepen.

Ook in Nederland heeft deze doop kritische aandacht getrokken. Hoe-
wel de Kerk stelt dat leden enkel hun eigen voorouders op deze wij-
ze mogen dopen, zijn er verschillende gevallen bekend waarbij ook 
niet-voorouders zijn gedoopt. Het gebruik kreeg in Nederland recent 
aandacht, toen dagblad Trouw in mei 2012 berichtte dat ook verschei-
dene leden van het Koninklijk Huis waren gedoopt, waaronder konin-
gin Juliana, prins Bernhard en de koningen Willem I en Willem III. Al 
eerder was er kritiek op het dopen van overleden Joden, waaronder 
Anne Frank.

Het dient echter opgemerkt te worden dat De Kerk van Jezus Christus 
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van de Heiligen der Laatste Dagen duidelijk stelt dat wie postuum 
gedoopt wordt, zelf de keuze heeft in de geesteswereld om deze doop 
te aanvaarden.

Racisme
Tot 1978 werd een zwarte huidskleur het “teken van Kaïn” genoemd en 
mochten zwarten geen priester worden. Op grond van een openbaring is 
dit veranderd. In de periode voor 1970 waren overigens veel blanke kerken 
in de USA min of meer racistisch.

Wetenschappelijke kritiek
Vanaf de publicatie van het Boek van Mormon is door de mormoonse 
kerk hooggehouden dat het Boek van Mormon naast religieuze tek-
sten ook historische informatie over de pre-columbiaanse wereld zou 
bevatten. De wetenschappelijke wereld kan dit echter op geen enkele 
wijze aantonen of bewijzen. Genetica heeft ondertussen aangetoond 
dat geen enkele inheemse stam uit Noord- of Zuid-Amerika enige spo-
ren van Hebreeuwse afstamming vertoont.

Daarnaast wijst men op exegetische, etymologische en andere ongerijmd-
heden en anachronismen uit het Boek van Mormon (zoals het bestaan van 
staal, het introduceren van paarden en strijdwagens, en de aanwezigheid 
van kuddes huisdieren).

Ook het Boek van Abraham is ter discussie gesteld. De Egyptische pa-
pyri waarvan Joseph Smith volgens eigen zeggen de tekst had vertaald, 
zijn enkele decennia geleden gedeeltelijk teruggevonden. Het blijkt 
een versie van een laat-Egyptisch dodenboek te zijn, met een tekst die 
niet op die van Joseph Smith lijkt.

De tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermel-
ding/Gelijk delen, er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. 
Zie de gebruiksvoorwaarden voor meer informatie.

Wikipedia® is een geregistreerd handelsmerk van de Wikimedia Foundati-
on, Inc., een organisatie zonder winstoogmerk.
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De geloofsartikelen

Hoewel de mormonen geen officiële geloofsbelijdenis hebben (Ludlow 
1992, p. 343), kennen zij wel 13 gecanoniseerde geloofsartikelen (Approa-
ching Mormon Doctrine 2007). Deze vormen een beknopte weergave van 
enkele belangrijke mormoonse leerstellingen.

Joseph Smith, de grondlegger van het mormonisme, schreef de geloofsar-
tikelen in maart 1842. Maar veel unieke Mormoonse leerstellingen, zoals 
de tempelceremoniën, het eeuwig huwelijk (polygamie), het bestaan van 
meerdere goden, etc., werden pas in een later stadium voor het eerst on-
derwezen.

Hieronder vindt u derhalve een kleine toelichting die ieder geloofsartikel 
in haar historische- en actuele context plaatst.

1. Wij geloven in God, de eeuwige Vader, en in zijn Zoon, Jezus Chris-
tus, en in de Heilige Geest.
Het godsbeeld in dit geloofsartikel lijkt een beetje op het algemene chris-
telijke godsbeeld van de drie-eenheid zoals dat ook naar voren komt in 
het Boek van Mormon en vroege edities van de Leer en Verbonden (zie 
bijvoorbeeld Boek van Mormon 2004, pp. VII, 143, 218, 295-296 en 609; 
Doctrine and Covenants 1835, pp. 52-54).

Na 1842 begon het godsbeeld van de mormonen op een aantal punten 
echter behoorlijk af te wijken van het traditionele christendom. Naast het 
eerste geloofsartikel geloven de mormonen tegenwoordig ook het volgen-
de over God:
God, Jezus en de Heilige Geest worden als drie aparte personen en 
drie aparte goden gezien, niet als drie-eenheid (Smith 1976, p. 370).
God en Jezus hebben een tastbaar lichaam en bestaan dus in ruimte en 
tijd; zij wonen in de buurt van de planeet Kolob (Parel van Grote Waarde 
2004, p. 43).
God was niet altijd God maar was ooit zoals de mensen nu zijn (Het 
Wezen van de Godheid 2006).
Jezus is de oudste zoon van God; omdat alle mensen kinderen van God 
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zijn, is Jezus dus onze oudste broer (Ludlow 1992, p. 724).
God is getrouwd en er bestaat een “Hemelse Moeder” (Kimball 1982, p. 
327; Hinckley 1991; Ludlow 1992, p. 961).

2. Wij geloven dat de mens zal worden gestraft voor zijn eigen zonden 
en niet voor Adams overtreding.
De mormonen geloven niet in de erfzonde (Ludlow 1992, pp. 1052-1053) 
maar zien de val van Adam juist als noodzakelijke, en dus positieve gebeur-
tenis (Boek van Mormon 2004, p. 73). Er gelden echter twee uitzonderin-
gen op dit principe: negers en vrouwen.
Tot 1978 werden negers niet toegelaten tot het mormoonse priester-
schap omdat zij zouden afstammen van Kaïn, die door God vervloekt 
werd wegens de moord op zijn broer Abel (Genesis 4:10-15; Parel van 
Grote Waarde 2004, pp. 38-39; Widtsoe 1941, p. 279).
Vrouwen worden nog steeds niet toegelaten tot het priesterschap. Het mor-
monisme sluit hier aan bij de joods-christelijke opvatting dat vrouwen on-
derworpen zijn aan mannen omdat Eva in de Hof van Eden de eerste was 
die van de verboden vrucht at (Madsen 1982).

3. Wij geloven dat door de verzoening van Christus de gehele mens-
heid kan worden gered door gehoorzaamheid aan de wetten en veror-
deningen van het evangelie.
Hier neigt het mormonisme meer naar de katholieke- dan de protestantse 
traditie waar zij uit voortkomt. In het protestantisme komt de verzoening 
van Christus enkel tot de mens door de genade van God, terwijl zowel het 
katholicisme als het mormonisme ook belang hechten aan goede werken 
(“gehoorzaamheid aan de wetten”).

Deze overeenkomst met het katholicisme geldt ook voor de sacramenten, 
in het mormonisme de “verordeningen van het evangelie” genoemd. De 
werkzaamheid van de protestantse sacramenten ligt niet in de sacramenten 
zelf; deze zijn slechts symbolisch, een “Goddelijk waarteken en verzeke-
ring” (Heidelbergse Cathechismus [g.d.], p. 152). Maar in het katholicisme 
zijn de sacramenten “ex opere operato” (werkzaam doordat ze uitgevoerd 
worden) en noodzakelijk voor de verlossing van de mens (Cathechism of 
the Catholic Church 1994, p. 258-259). 
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Dit vinden we ook terug in het mormonisme, waar het fysieke uitvoeren 
van de verordeningen zo belangrijk wordt gevonden voor de verlossing 
van de mens, dat de mormonen ze in hun tempels plaatsvervangend uit-
voeren voor hun overleden voorouders die de verordeningen niet hebben 
ontvangen.

4. Wij geloven dat de eerste beginselen en verordeningen van het 
evangelie zijn: ten eerste, geloof in de Heer Jezus Christus; ten twee-
de, bekering; ten derde, doop door onderdompeling tot vergeving van 
zonden; ten vierde, handoplegging voor de gave van de Heilige Geest.
Met betrekking tot geloof in Jezus Christus: zie de bespreking van het eer-
ste geloofsartikel voor een aantal verschillen tussen de traditioneel christe-
lijke opvattingen over Jezus en de mormoonse.

Met betrekking tot de doop: de mormonen erkennen alleen hun eigen 
doop (de reden hiervoor is te vinden in het vijfde geloofsartikel) en doen 
niet aan interkerkelijke doop erkenning zoals sinds het tweede Vaticaans 
concilie eigenlijk steeds meer gebruikelijk is geworden in de meeste andere 
christelijke kerken.

Met betrekking tot de gave van de Heilige Geest: in de mormoonse theolo-
gie wordt een onderscheid gemaakt tussen de invloed van de Heilige Geest, 
die in principe door iedereen gevoeld kan worden, en de gave van de Hei-
lige Geest, die enkel aan leden van de kerk gegeven kan worden nadat zij 
gedoopt zijn. Onder de gave van de Heilige Geest verstaan de mormonen 
het recht om de Heilige Geest als constante metgezel te hebben (Ludlow 
1992, p. 649).

5.Wij geloven dat iemand van Godswege moet worden geroepen, door 
profetie en door handoplegging van hen die daartoe het gezag bezit-
ten, om het evangelie te prediken en de verordeningen ervan te be-
dienen.
Dit geloofsartikel verwoordt het centrale dogma van de mormoonse kerk, 
namelijk dat zij de enige ware kerk op aarde is, omdat zij de enige is met 
het gezag om in de naam van Jezus Christus te handelen (Ludlow 1992, p. 
88). Volgens de mormoonse traditie heeft Joseph Smith, de oprichter van 
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de kerk, dit gezag (“het priesterschap”) ontvangen van Petrus, Jakobus en 
Johannes, die het bij leven van Jezus zelf ontvangen zouden hebben (Leer 
en Verbonden 2004, p. 55). 

Dit zou gebeurd zijn in het voorjaar van 1829, maar een exacte datum is 
niet bekend. Wel zijn er sterke aanwijzingen dat deze gebeurtenis eigenlijk 
nooit heeft plaatsgevonden maar later (de eerste uitspraak dienaangaande 
dateert van 1835) door Joseph Smith is bedacht om zijn profetische roeping 
kracht bij te zetten (Palmer 2002, p. 229).

6. Wij geloven in dezelfde organisatie vorm die in de vroeg christelijke 
kerk bestond, namelijk: apostelen, profeten, herders, leraars, evange-
listen enzovoort.
Wie bij “vroeg-christelijke kerk” aan het Nieuwe Testament denkt, moet 
wel rekening houden met het volgende:
Onder evangelisten verstaan mormonen eigenlijk kerk patriarchen (Smith 
1976, p. 151), maar inmiddels geloven zij niet meer in deze functie want in 
1979 is zij opgeheven (Ludlow 1992, p. 1066).
Diakenen zijn bij de mormonen geen “wijze mannen” zoals beschreven in 
de Bijbel maar jongens van 12 jaar. Geen wonder dus dat de meeste mor-
moonse mannen al op hun achttiende “ouderling” worden.

7. Wij geloven in de gave van talen, profetie, openbaring, visioenen, 
gezondmaking, uitlegging van talen enzovoort.
Godsdienstsociologen Rodney Stark en William Sims Bainbridge noemen 
deze gaven een “risky line of merchandise” voor een kerk (een riskante pro-
duktlijn, zie Stark & Bainbridge 1987, p. 105). Veel charismatische bewegin-
gen ontstaan rond de vermeende magische krachten van hun oprichters – 
in het geval van Joseph Smith de gave om oude geschriften uit onbekende 
talen te vertalen (Leer en Verbonden 2004, p. 40).

Naarmate een kerk echter meer gevestigd raakt, zal zij proberen hier ge-
leidelijk vanaf te komen. Magie is immers gemakkelijk te ontkrachten en 
profetische voorspellingen komen vaak niet uit. Verheven theologische 
concepten zoals het eeuwige leven en de verzoening zijn hier veel minder 
gevoelig voor.
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Spraken en schreven de eerste mormonen dus nog vrijuit over fenome-
nen zoals de wichelroede, magische stenen en wonderbaarlijke genezingen 
(Leer en Verbonden 2004, pp. 17, 57; Leringen van Kerkpresidenten: Joseph 
Smith 2007, pp. 409-412), tegenwoordig wordt het als “onverstandig” gezien 
om al te veel over de gaven van de Geest te spreken (Packer 1983, 2006).

8. Wij geloven dat de Bijbel het woord van God is, voor zover die juist 
is vertaald; wij geloven ook dat het Boek van Mormon het woord van 
God is.
Naast deze twee boeken geloven de mormonen ook dat de Leer en Verbon-
den en de Parel van Grote Waarde het woord van God zijn, evenals officiële 
verklaringen en proclamaties van de kerk, en deze geloofsartikelen (Ap-
proaching Mormon Doctrine 2007).

Bijna alles wat het mormonisme onderscheidt van andere christelijke stro-
mingen, staat in deze twee boeken, niet in de Bijbel of het Boek van Mor-
mon. 

9. Wij geloven alles wat God heeft geopenbaard, alles wat Hij nu open-
baart, en wij geloven dat Hij nog vele grote en belangrijke dingen aan-
gaande het koninkrijk Gods zal openbaren.
Van de 140 openbaringen die zijn opgetekend in de Leer en Verbonden – 
“een verzameling goddelijke openbaringen en geïnspireerde verklaringen 
die gegeven zijn voor de vestiging en regulering van het koninkrijk Gods 
op aarde” (Leer en Verbonden 2004, p. III) – waren er op het moment dat 
Joseph Smith dit geloofsartikel schreef al 129 bekend. Veel “grote en be-
langrijke dingen” zijn er sinds die tijd dus niet meer geopenbaard. De laat-
ste significante koerswijziging dateert alweer van 1978, de keer dáárvoor 
van 1890 (beide opgenomen in de Leer en Verbonden).

10. Wij geloven in de letterlijke vergadering van Israël en in de herstelling 
van de tien stammen; dat Zion (het nieuwe Jeruzalem) op het Amerikaan-
se continent zal worden gebouwd; dat Christus persoonlijk op aarde zal 
regeren; en dat de aarde zal worden vernieuwd en haar paradijselijke heer-
lijkheid zal ontvangen.
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11. Wij eisen het goed recht de almachtige God te aanbidden volgens 
de stem van ons eigen geweten, en kennen alle mensen hetzelfde goed 
recht toe: laat hen aanbidden hoe, waar of wat zij willen.
Dit geloofsartikel is niet zozeer een oproep tot godsdienstvrijheid in het 
algemeen, maar vooral voor de mormonen. Gezien de weerstand die het 
mormonisme opriep ten tijde dat Joseph Smith dit schreef, en de conflicten 
die daaruit voortvloeiden, is dit een begrijpelijk standpunt.

Voor zover ze met rust gelaten worden, zijn de mormonen heel tolerant 
ten opzichte van andersdenkenden. Maar dat laagje beschaving blijkt erg 
dun wanneer mormonen daadwerkelijk in contact komen met andersden-
kenden, vooral in gebieden waar mormonen in de meerderheid zijn (Bal-
lard 2002) – net als in de negentiende eeuw eigenlijk (zie het volgende 
geloofsartikel).

Ook wanneer een lid besluit om de stem van zijn geweten te volgen en 
de kerk te verlaten, is er van tolerantie geen sprake. Deze mensen worden 
vaak verstoten door hun mormoonse partners, kinderen en familieleden, 
verliezen hun mormoonse vrienden en hun sociale leven, en soms zelfs 
hun baan (Lobdell 2001; Ostling & Ostling 2007, p. 361).

12. Wij geloven onderdanig te moeten zijn aan koningen, presidenten, 
heersers en magistraten, door het gehoorzamen, eerbiedigen en hoog-
houden van de wet.
Enige skepsis over de oprechtheid van Joseph Smith toen hij dit opschreef, 
is op zijn plaats. In 1842 was hij immers al een jaar of tien “getrouwd” met 
negen vrouwen (waarvan er vijf al getrouwd waren), hoewel polygamie 
altijd verboden is geweest in de Verenigde Staten (Compton 1997, pp. 4-5). 

Nauvoo, de stad waar Joseph Smith destijds woonde (en waarvan hij de 
burgemeester was), was een roversnest waarvan zelfs mormoonse bronnen 
stellen dat het vol zat met “valsemunters, oplichters, smokkelaars, slaven-
handelaren, gokkers en andere twijfelachtige figuren” (Madsen 1989, p. 112. 
Zie ook Flanders 1975, p. 99. Voor een gedeeltelijke weerlegging van deze 
interpretatie, zie Godfrey 1992).
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13. Wij geloven eerlijk te moeten zijn, trouw, kuis, welwillend, deugd-
zaam, en goed te moeten doen aan alle mensen; ja, we mogen zeggen 
dat we de aansporing van Paulus volgen: wij geloven alles, wij hopen 
alles, wij hebben veel verdragen en hopen alles te kunnen verdragen. 
Als er iets deugdzaam, liefelijk, of eerzaam of prijzenswaardig is, dan 
streven wij dat na.
Voor zoverre dit geloofsartikel slaat op de persoonlijke houding van indi-
viduele mormonen is het zeer toepasselijk. Voor de kerk als instituut is dit 
veel minder het geval.

De eerste tachtig à negentig jaar van de mormoonse geschiedenis werden 
beheerst door controverse en conflict, aanvankelijk rondom de persoon 
van Joseph Smith en later vooral met betrekking tot de mormoonse theo-
cratie in Utah (zie ook het vorige geloofsartikel).

In de jaren die daarop volgden, werkten de mormonen hard aan hun ima-
go, enerzijds door een positieve bijdrage te leveren aan de hen omringende 
maatschappij, anderzijds vooral door de afwijkende en negatieve aspecten 
van het mormonisme op tal van terreinen (theologie, wervingsmethoden, 
geschiedenis, financiën, etc.) te verdoezelen.

De kerk probeert heel hard om de schijn van normaliteit te wekken maar 
veel mensen hebben desondanks een negatief beeld van de mormonen. 
Dat is terecht voor wat betreft de mormoonse kerk als instituut maar wie 
een paar Heiligen der Laatste Dagen persoonlijk kent, zal beamen dat het 
overwegend eerlijke, welwillende en deugdzame mensen zijn.

Verschillen tussen de Bijbel en de Mormonen.

Verschillen tussen het Christelijk geloof en de Mormonen.
Ds. L.W. Smelt
Gedeeltelijk overgenomen.
De mormonen bedienen zich graag van christelijke termen. Ze schurken 
dicht tegen het Bijbelse geloof van (orthodoxe) christenen aan, al onder-
schrijven ze de apostolische geloofsbelijdenis niet en is Nicea voor hen niet 
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van waarde. Zij spreken over drie Personen van de godheid, al zijn het bij 
hen drie gescheiden geestelijke wezens. Over kerk, doop, gezag denken zij 
anders dan de christelijke hoofdstroom. Toch zingen ze christelijke liede-
ren zoals ”Hoe groot zijt Gij”. Goede werken zijn belangrijk en je hoort 
hen spreken over de plaatsvervangende verzoening door Christus aan het 
kruis. Het gezin zien ze als een belangrijke institutie binnen de gemeen-
schap. Het huwelijk beschouwen ze als heilig. Man en vrouw behoren el-
kaar trouw te zijn. Kinderen zien ze als een geschenk van God. Kortom, 
met de leden van deze gemeenschap zou je als christen zomaar een goed 
gesprek kunnen hebben. Leden van een vrijzinnige christelijke kerk kun-
nen verder bij je vandaan staan.

Ander godsbeeld
Twee verschillen tussen het christelijke en het mormoonse geloof zijn cru-
ciaal. Allereerst dat mormonen niet putten uit dezelfde openbaringsbron 
als christenen. De christelijke Bijbel is heel anders dan het boek van Mor-
mon en het soort Bijbel dat de mormonen gebruiken.

Het tweede is dat de mormonen niet het godsbeeld van de christelijke kerk 
onderschrijven, zoals beleden in het credo van de Vroeg christelijke Kerk. 
De mormoonse godsleer is eerder polytheïstisch dan monotheïstisch. De 
Vader, de Zoon en de Heilige Geest zijn onafhankelijke heilige personen, 
gebonden aan tijd en plaats. Christus heeft als fysieke zoon van God door 
Zijn dood eeuwig leven voor alle mensen verworven. Door dit offer te aan-
vaarden en de mormoonse wetten en rituelen nauwgezet na te volgen kun-
nen mensen zelf opklimmen tot goden.

Nu geldt al vanaf de Vroege Kerk dat wanneer iemand de leer van de 
Drie-eenheid in het credo niet accepteert, deze geen deel uitmaakt van het 
lichaam van Christus en geen recht heeft op de naam ”christen”. Met het 
verwerpen van de Drie-eenheid treft men het christelijk geloof namelijk 
in het hart van zijn heilsleer. Canon en credo zijn dus twee belangrijke 
ijkpunten.

VRAAG
Wat zijn de verschillen tussen het geloof van de Mormonen (de Kerk van Jezus 
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Christus van de Heiligen der Laatste Dagen) en het christelijk geloof? Hoe zou 
ik iemand die in deze religie is opgegroeid kunnen uitleggen waarom alleen 
het bloed van de Heere Jezus redding kan brengen? Op welke manier kan ik 
hen het evangelie uitleggen? Waarom is voor ons alleen de Bijbel het Woord 
van God? Hoe weten we dat onze Bijbel compleet is? Geloven we wel in de-
zelfde God? Is het goed om het boek van Mormon te lezen en vervolgens de 
Heere te vragen of dit de waarheid is (dit is wat men mij voorstelde)? Ik mag 
weten dat ik een kind van God ben; hoe kan ik deze mensen helpen?

ANTWOORD
Uitgangspunt voor een gesprek is de laatste zin van de vraagsteller. Probeer 
woorden te geven aan wat voor jou “kind van God” zijn betekent. Vraag 
de mormonen daarna hetzelfde te doen. En wees belangstellend door te 
vragen over wat het Boek van Mormon toevoegt aan het kind van God zijn 
volgens de Bijbel. Als het plus bijna allemaal doelt op heiliger leven vol-
gens bepaalde regels (geen koffie; tienden geven, etc) dan voel je: het is een 
wettische sekte. Vraag hen wat “vrijheid in Christus” voor hen betekent.

Wees dan wel eerlijk door te erkennen dat christenen ook niet alleen de 
Bijbel hebben. Wij hebben ook onze tradities, die helaas soms meer ge-
wicht hebben als de Bijbel zelf. Wij hebben dus eigenlijk hetzelfde pro-
bleem als zij. Hoe voorkom je dat naast de Bijbel andere boeken evenveel 
of nog meer gewicht krijgen? Ik vind Mormonen in die zin gevaarlijk dat 
ze altijd beginnen met de Bijbel, maar vroeg of laat komt de aap uit de 
mouw: het boek van Mormon krijgt meer gewicht.

Jij wilt hen helpen, dat is een goed uitgangspunt. Maar met discussies over 
de leer zul je weinig of niets bereiken. Hoogstens zul je invloed op ze heb-
ben als je ze alleen spreekt. Durf het dan maar aan samen gedeelten uit de 
Bijbel te lezen en ook uit het boek van Mormon. Praat door over hoe je er 
hier en nu uit leeft. Laat je niet verleiden tot redetwisten over allerlei inge-
wikkelde vragen over de toekomst. Want dat is wegvluchten uit het heden.

Ds. L. W. Smelt
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Christelijk geloof Mormonisme

God is één, bestaande uit drie 
Personen van hetzelfde Goddelijke 
wezen.

De drie goddelijke Personen zijn 
gescheiden.

God is eeuwig God. God is niet eeuwig God. Was eerst 
mens.

God is niet getrouwd. God noemt 
Israël symbolisch Zijn vrouw.

God is getrouwd. Er bestaat een 
hemelse Moeder.

Alle mensen hebben deel aan de 
zonde van Adam. Dat heet erfzonde.

Mensen hebben geen deel aan de 
zonde van Adam. Behalve negers en 
vrouwen.

Verzoening met God komt tot stand 
door de genade van God. 

Verzoening met God komt tot stand 
door genade en goede werken.

Tekenen van doop en avondmaal zijn 
symbolisch.

De sacramenten zijn noodzakelijk 
voor de verlossing van de mens.

De doop wordt uitgevoerd na geloof 
en bekering. 

De doop wordt ook postuum 
uitgevoerd. Vandaar hun interesse in 
genealogie en bevolkinsregisters.

De Heilige Geest wordt ontvangen na 
geloof en bekering. 

De Heilige Geest wordt ontvangen na 
bekering geloof, doop, door oplegging 
der handen.

Iemand wordt door Gods Woord en 
Geest geroepen tot voorganger of 
evangelist.

Iemand moet van Godswege worden 
geroepen tot evangelist door profetie 
en handoplegging.

Het christelijk geloof is een 
Bijbelgetrouwe religie.

Het Mormonisme is de enige ware 
religie op aarde.

De Bijbel is het enige ware Woord van 
God. (2 Petrus 1:20,21).

Het ware woord van God is de Bijbel, 
het boek van Mormon, de Leer der 
Verbonden en de Parel van Grote 
Waarde.

Aan de Bijbel worden geen nieuwe 
openbaringen toegevoegd.

Aan de Bijbel kunnen in de 
toekomst nieuwe openbaringen 
van het Koninrijk van God worden 
toegevoegd.

Het nieuwe Jeruzalem zal volgens de 
Bijbel in Israël neerdalen. Jeruzalem 
is door God verkoren tot Zijn eeuwige 
woning. 

Zion, het nieuwe Jeruzalem zal op 
het Amerikaanse continent worden 
gebouwd.
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Na het sterven gaat de ziel van een 
gelovige naar het Paradijs, de ziel 
van een ongelovige gaat naar het 
dodenrijk. Na hun opstanding worden 
zij veroordeeld en komen in de hel. 
(Lukas 12:5).

Iemand die sterft gaat tijdelijk naar 
de geestenwereld. Na zijn opstanding 
wordt hij geoordeeld.

 Een ieder die de Zoon loochent,  
heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon 
belijdt, heeft ook de Vader. (1 Johannes 
2:23).

Omdat een mormoon de Goddelijke 
Drie-eenheid niet erkent, hebben zij in 
feite een andere god , een andere jezus  
en een andere geest.

De God, die hemel en aarde geschapen 
heeft, wil niet dat er één mens 
verloren gaat. Hij zegt: “Bekeert u van 
uw zonden”: Het bloed van Zijn Zoon 
reinigt van alle zonden. Gelooft deze 
blijde boodschap.

Een mormoon kent zo’n aanbod ook. 
Maar het gaat over een andere Jezus 
en zijn offer moet aangevuld worden 
met goede werken. Maar indien 
iemand Jezus accepteert als zijn/haar 
verlosser, kan ook een mormoon 
behouden worden.
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17. god en het 
humanIsme
Grondslag van het Humanisme 

Het humanisme is een levensbeschouwing die uitgaat van de waardig-
heid van mensen en haar inspiratie vindt in menselijke vermogens. 

De mens als uitgangspunt
Het humanisme is een uniek experiment om goed en mooi te leven. Zo-
wel maatschappelijk als persoonlijk streven humanisten naar menselijke 
ontplooiing en ontwikkeling. Kernwoorden hierbij zijn vrijheid, kracht, 
verantwoordelijkheid en waardigheid.
Het is onze inzet om de wereld en het leven te begrijpen met uitsluitend 
menselijke vermogens. We zijn ervan overtuigd dat de mens tijdens de evo-
lutie is ontstaan uit natuurlijke processen. Dit betekent dat mensen ver-
bonden zijn met de natuurlijke wereld en dat ons leven net als ieder leven 
eindig is: we moeten het met deze wereld en met dit leven doen. Dit besef 
van eindigheid is soms moeilijk te dragen. Humanisten vatten eindigheid 
vooral op als een uitdaging en aansporing om een zo goed mogelijk leven 
te leiden. Mensen hebben in principe het vermogen om hun bestaan in 
vrijheid vorm te geven en zo tot bloei te komen. De humanistische levens-
beschouwing wil dit vermogen stimuleren en biedt hiertoe inspiratie.

Een menselijke moraal
Het is een typisch menselijk vermogen om goed en kwaad te kunnen on-
derscheiden. Mensen zijn in potentie gevoelig voor morele kwesties en 
voor een streven naar een mooi, zuiver en rechtvaardig leven. Dit streven 
bepaalt onze menselijkheid. Morele gevoeligheid maakt dat wij ons ver-
antwoordelijk kunnen voelen voor de natuur, elkaar en onszelf, en geeft 
ruimte om naar die verantwoordelijkheid te handelen. Om die reden zul-
len humanisten zich altijd inzetten om morele gevoeligheid te prikkelen 
en te ontwikkelen. Humanisten beschouwen kritiek op religies, levensbe-
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schouwingen en ideologieën als een belangrijke verworvenheid. Ook als 
deze kritiek de vorm van spot en satire aanneemt.

Kennis vergaren
Mensen willen zichzelf en de wereld doorgronden, en zullen dat op eigen 
kracht moeten doen. Betrouwbare kennis ontstaat door een proces van 
waarnemen, argumenteren, beoordelen, toetsen en herzien. Deze elemen-
ten komen onder meer samen in de wetenschappelijke methode. Kennis is 
mensenwerk en dus feilbaar. Het humanisme vraagt van mensen de voort-
durende bereidheid om hun ideeën aan te passen als daar overtuigende re-
denen voor zijn. Ons mens- en wereldbeeld is daarmee open en principieel 
aan verandering onderhevig. 

Menselijke expressie
Mensen geven vorm aan hun ervaringen, ideeën en gevoel door middel 
van verhalen, kunst, muziek en verbeelding. Expressie is voor humanisten 
een levensbehoefte; door zich uit te drukken, geven mensen zin en be-
tekenis aan hun bestaan. De menselijke culturen die als gevolg van deze 
expressies zijn gegroeid, zijn inspirerend en inherent waardevol - al zijn ze 
niet boven kritiek verheven. 
 
Ongodsdienstig karakter
Humanisten geloven in de kracht van mensen en beroepen zich niet op 
een goddelijke openbaring of goddelijk ingrijpen. Wij denken dat alle le-
vensbeschouwingen en religies een menselijke oorsprong hebben en daar-
mee open staan voor duiding en kritiek. Humanisten steunen uitsluitend 
op menselijke bronnen van kennis, zin en moraal. Dit betekent dat wij 
omtrent vragen naar zin, waarheid en moraal een beroep doen op mense-
lijke tradities en op de kwaliteiten en betrokkenheid van onze tijdgenoten.
(Humanistisch Verbond)

Het humanisme is een levensbeschouwing die de mens centraal stelt. 
Humanisten geloven niet in een god, maar in het zorgvuldig en gewe-
tensvol omgaan met anderen, de wereld en jezelf. De term ‘humanis-
me’ is nog niet zo oud, maar al in de Oudheid waren er mensen die 
‘humanistische’ ideeën formuleerden.
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 Zo zei Socrates: “Ik weet niets, en zelfs dat weet ik nog niet zeker.” Volgens 
hem kunnen mensen pas bewust op zoek gaan naar echte waarheid en 
deugd als zij beseffen dat hun weten een illusie is. De belangrijkste bood-
schap komt echter met veel religies overeen: behandel anderen zoals je zelf 
behandeld zou willen worden.

Humanisme is de naam, gegeven aan de intellectuele-, literaire- en weten-
schappelijke beweging van de veertiende tot de zestiende eeuw, die elke 
vorm van kennis wilde baseren op de literatuur en cultuur van de klassieke 
oudheid.

Het humanisme verving in die periode als filosofie en opvatting van de 
werkelijkheid, het bovennatuurlijke verklaringsmodel van de Kerk door 
het concept van de mens als maatstaf van alle dingen. Het betekende het 
begin van de moderniteit en de dominantie van de rede, en het idee dat 
ieder mens recht had op leven, vrijheid en het nastreven van geluk, niet in 
een toekomstig beloofd paradijs, maar in het hier en nu, in een zelf vorm-
gegeven werkelijkheid. 

Oorspronkelijk verstond men onder humanisme:
Een teruggrijpen op voornamelijk de Griekse oudheid als cultuur- en vor-
mingsideaal. Een levensbeschouwing die zich niet beroept op een godde-
lijke openbaring, maar vertrouwt op het vermogen van de mens om zelf 
zijn leven zin te geven, zich baserend op westerse universele waarden zoals 
menselijke waardigheid, mondigheid, vrijheid, tolerantie en verantwoor-
delijkheid.
De wortels van de westerse beschaving worden traditioneel gezocht bij de 
joods-christelijke traditie, de Griekse cultuur en de eeuwenlange invloed 
van het Romeinse Rijk, en van alle drie zijn invloeden in het moderne 
humanisme merkbaar. Met de opkomst van het christendom komt de na-
druk meer te liggen op de universaliteit van morele waarden. Humanisme 
is afgeleid van het Latijnse woord humanus = menselijk, en een centraal 
begrip is dan ook ‘humanitas’, menselijkheid.

De term ‘humanist’ is ongeveer 500 jaar oud, de verwante woorden ‘huma-
nisme’ en ‘humanistisch’ niet meer dan 200 jaar. Toch worden ze — vaak 
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alleen achteraf — gebruikt om een aantal cultuurverschijnselen aan te dui-
den uit meer dan 2000 jaar westerse geschiedenis.

Het eerste humanisme is dat van de Italiaanse renaissance. Er werd enthou-
siast teruggegrepen op de antieke beschaving. Het is vooral een beoefenen 
van de ‘bonae litterae’ en daarmee geesteswetenschappelijk georiënteerd: 
zie renaissance-humanisme.
Het assimileren van de Griekse en hellenistische cultuur door de Romeinen 
sedert ongeveer 150 v.Chr. kan men als ‘tweede humanisme’ beschouwen.
Het derde humanisme is dat van Duitsland, eerst omstreeks 1800, en dan 
aan het begin van de 20e eeuw. De oude Grieken werden opnieuw als cul-
tuurdragers gezien en het bildungsideal beheerste het levensbeschouwelijk 
denken. De mens diende zich door creatieve verwerking van het antieke 
erfgoed zo te vormen dat hij zich maximaal kon ontplooien.
Het moderne ‘vierde humanisme’ is eveneens een vormingsideaal, dat zelf-
ontplooiing van de mens beoogt. Het onderscheidt zich van de voorgaan-
de vormen doordat het een volledige levensovertuiging wil zijn, vooral in 
Nederland. Deze na de Tweede Wereldoorlog georganiseerde vorm van hu-
manisme grijpt nauwelijks meer terug op de oudheid en wortelt vooral in 
de 18e-eeuwse verlichting.

Overzicht
Renaissance-humanisme: een moderne benaming voor een intellectuele 
stroming in de tijd van de Renaissance, die voor het eerst door Francesco 
Petrarca op gang werd gebracht en belichaamd.
Weimar-humanisme, een in de 18e eeuw ontstane vorm van humanistisch 
denken die het belang van een brede persoonlijke vorming (“Bildung”) 
benadrukte, met Wilhelm von Humboldt, Goethe en Schiller als belang-
rijkste exponenten.
Modern humanisme: een georganiseerde levensbeschouwing die de mens 
centraal stelt en uitgaat van de waarde van de mens.
Religieus humanisme: een integratie van ethische humanistische filosofie 
met religieuze rituelen en overtuigingen die zich richten op de menselijke 
behoeften, interesses en vermogens.
Seculier humanisme: een humanistische stroming die uitgaat van rede, 
ethiek en rechtvaardigheid.
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Verwante stromingen
Ook de volgende bewegingen en stromingen gebruiken de term ‘huma-
nisme’. De mate van verwantschap met het klassieke humanisme varieert.

Humanistische psychologie, een school binnen de psychologie met als 
bekendste vertegenwoordigers Carl Rogers en Abraham Maslow.
Nieuw Humanisme: een door de Argentijn Mario Rodríguez Cobos ont-
wikkelde spirituele syncretistische levensbeschouwing.
Post humanisme: de studie, het geloof en de promotie van het idee dat de 
tegenwoordige menselijke vorm gelimiteerd is.
Trans humanisme: een recente vorm van speculatieve filosofie die pro-
beert om de door de natuur gestelde grenzen van het menselijke bestaan te 
doorbreken. Hierbij moet vooral door technisch-biologische hulpmidde-
len, zo gauw deze beschikbaar komen door de technische vooruitgang, het 
menselijke lichaam ‘verbeterd’ en/of veranderd worden door genetische en 
cybernetische uitbreidingen.
Neo humanisme, filosofie van de 20e-eeuwse Indiase denker Prabhat 
Rainjan Sarkar.

Er zijn zoals uit bovenstaand overzicht blijkt, verschillende vormen van 
humanisme. Het is niet mijn bedoeling op ieder van deze vormen in te 
gaan, maar te focussen op de groots gemene deler van deze vormen. En 
deze ggd bestaat uit de volgende punten:

1. het hedendaagse humanisme verwerpt het bestaan van God. 
2. de mensheid heeft zelf voldoende kracht en heeft God niet nodig.
3. de wereld is niet door God geschapen maar door een “big bang” en 

heeft zichzelf door evolutie ontwikkeld tot wat het nu is.
4. materie gaat boven verstand en geest. Alles begon met materie.
5. in de evolutie ontwikkelen verstand en geest zich progressief.
6. de humanistische filosofie beschouwt alles als zijnde goed en verwacht 

weinig of geen verantwoording van de mens voor zijn acties en gedach-
ten. Alles is op zijn tijd en plaats acceptabel als het product van het 
evolutionaire proces. 

7. humanisme focust op de menselijke waarden en behoeften. De mens 
heeft zich zelf ontwikkeld van een lage staat tot een zeer beschaafde 
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ontwikkelde staat en heeft ongelimiteerde krachten om problemen op 
te lossen. 

8. humanisten claimen dat de rede leidt tot conclusies. Het geloof in God 
is niet in de plaats te stellen van de rede. Want de wetenschap heeft tot 
nu toe niet het bestaan van een onzichtbare God aangetoond.

9. In het humanisme zijn morele wetten grillig en evolueren met andere 
evoluties. Er zijn geen vaste wetten en morele waarden in het leven. 

HUMANISME EN GODSDIENST
Dr. Vincent Stolk
Eerst even een belangrijke opmerking vooraf: vaak worden de woorden 
godsdienst en religie door elkaar gebruikt, maar ten onrechte. Religie is 
echt niet hetzelfde als godsdienst. Godsdienst is de verering van een per-
soonlijke god.
Religie is besef van de grootsheid van de wereld waarin de mens leeft en 
waarmee hij verbonden is. In religies kunnen een god of goden een plaats 
hebben, maar noodzakelijk is dat niet.

Dat de mens centraal staat, onderscheidt het humanisme van godsdiensten. 
Godsdiensten gaan ervan uit dat er een hogere macht is (‘God’ of goden), 
die boven de mensen staat.

Die God heeft de wereld geschapen. Hij (zelden Zij) is almachtig en leidt 
de wereld (of zou dat althans kunnen). God geeft een hogere zin aan de 
wereld (denk aan de vraag waarom er leed is in de wereld, en waarop dan 
geantwoord wordt: daar heeft God een hogere bedoeling mee). God zegt 
hoe mensen zich horen te gedragen (denk aan de Tien Geboden). In zo’n 
hogere macht geloven humanisten niet. Ze willen niet zonder meer bewe-
ringen aannemen die alleen op gezag van anderen berusten - het gezag van 
God Zelf, dominee of imam, de minister-president, de voorzitter van het 
Humanistisch Verbond of wie dan ook. Ze willen zelf kunnen beoordelen 
of iets klopt. Dit wordt wel aangeduid met de tegenstelling ‘autonoom’ - 
‘heteronoom’. Autonoom: je stelt zelf je wetten, ‘dat maak ik zelf wel uit’. 
Heteronoom: je aanvaardt regels van een ander die gezag heeft. Humanis-
ten denken autonoom, aanhangers van godsdiensten denken heteronoom.
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Nog nooit heeft iemand wetenschappelijk met experimenten kunnen aan-
tonen dat God bestaat. Daarom beschouwen humanisten godsdienst enkel 
als een geloof. Zij vinden dat iedereen vrij is om zijn eigen geloof aan te 
hangen, maar voor zichzelf hebben humanisten er geen behoefte aan.
 
Dat betekent niet dat humanisten niet erkennen dat er méér is tussen he-
mel en aarde, dat er terreinen zijn waar de mens nog weinig van afweet. 
Denk maar aan telepathie. Daar zijn aanwijzingen voor, en die zou je goed 
moeten onderzoeken. Voor het bestaan van een God of goden zien huma-
nisten echter geen enkele concrete aanwijzing.
 
Omdat humanisten kritisch staan tegenover het klakkeloos overnemen 
van andermans mening enkel op gezag, zijn ze vaak behoorlijk eigenwijs. 
‘Er zijn geen twee humanisten die precies hetzelfde denken.’ Ook over 
godsdienst lopen de meningen binnen het humanisme sterk uiteen.
 
Sommigen, zoals de zogeheten ‘vrijdenkers’ en de ‘rationalisten’, vinden 
godsdienst heel slecht en bestrijden die heftig. Zij leggen er de nadruk op 
dat godsdiensten in de praktijk vaak mensen beperken in hun mogelijkhe-
den om zich als volwaardig mens te ontplooien.
 
Een grote groep ziet voor zich persoonlijk niets in godsdienst, maar on-
derstreept ieders goed recht om daar anders over te denken. Er zijn ook 
mensen die tegelijk humanist én christen, islamiet of boeddhist zijn (het 
gaat dan wel om heel vrijzinnige stromingen).
 
Ook bestaan er zogenoemde ‘religieus-humanisten’. Zij geloven niet in een 
persoonlijke God, maar ervaren wel de mens als onderdeel van een ontzag-
wekkend kosmisch geheel, het heelal, de natuur. Anders gezegd: ze zijn niet 
godsdienstig, maar wel religieus (zie het begin van deze paragraaf).
Dr. Vincent Stolk 
Historicus en docent educatie aan de Universiteit voor Humanistiek.

De mens voelt in zijn geweten dat er wel iets moet zijn na de dood. 
Je moet onderscheid maken tussen denkers zoals Erasmus en Kant aan de 
ene kant en het moderne humanisme aan de andere kant. De eersten wa-
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ren gelovigen, bij de tweede groep is de gedachte van autonomie geheel 
in de plaats gekomen van het bestaan van God. De mens moet zelf vorm 
geven aan zijn leven.
De humanistische wetenschapper P. Derkx heeft eens betoogd dat huma-
nisten vinden dat elke levensbeschouwing mensen werk is. Deze gedachte 
van autonomie staat in het moderne humanisme nog steeds recht over-
eind.

Vraag: Is de gedachte aan God en een hiernamaals wel echt uit de moderne 
cultuur verdwenen? Volgens Romeinen 1 openbaart God Zich voldoende 
in ieders hart. De mens kan door zijn geweten weten/aanvoelen dat er wel 
iets moet zijn na de dood. 
Het gaat in het humanisme om het goede leven en een zinvolle omgang 
met de dood. 
De beweging “Voltooid leven” is ook een typisch humanistisch denkwijze. 
Was het vroeger nodig dat je ongeneeslijk ziek moest zijn om vrijwillig te 
sterven, nu hoef je alleen maar een goed verhaal te hebben om dood te 
willen gaan. 

Humansten staan in het algemeen achter de abortus wetgeving. De huma-
nistisch wereld is een feministische wereld, waarin de zelfbeschikking van 
de vrouw een belangrijk punt is. De meeste mensen zijn voor abortus. Het 
argument dat de moeder kan beslissen over haar kind klopt niet, want de 
foetus is een onafhankelijk wezen dat geen deel uitmaakt van het “zelf” 
van de vrouw waarover zij beschikking heeft.
Bron Reform. Dagblad 22-12-2016. 

Verschillen tussen het christelijk geloof en het humanisme. 

Christelijk geloof Humanisme

De mens is niet vrij om zijn eigen 
bestemming te kiezen. Hij weet zich 
geleid door Gods geboden en Woord. 
Tot zijn eigen schade kan hij daar van 
afwijken.

Mensen zijn vrij om hun 
eigen bestemming te kiezen in 
overeenstemming met de evolutie 
theorie.
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Een christen moet zich houden 
aan Gods Woord en geleid worden 
door Gods Geest. Hij ervaart dat als 
heilzaam en pure vrijheid.

Humanisten gaan flexibel om met 
morele wetten en waarden. Door hun 
filosofie zijn hun eigen inzichten hun 
tot maatstaf.

Een christen kan een ander mens 
door Woord en Geest leiden naar een 
hoopvolle toekomst, t.w. eeuwig leven 
in een hemel zonder zonde, zonder 
oorlog.

Een humanist kan iemand niet leiden 
naar een hoopvolle toekomst.

Een christen  weet door de Bijbelse 
normen en waarden precies wat 
goed en slecht is. Het is heel erg dat 
niet ieder christen leeft volgens die 
normen.

Humanisten hebben er geen goed 
beeld van of iets goed of slecht is. Dit 
komt omdat zij geen morele wetten en 
waarden als standaard accepteren. Zij 
zijn zichzelf tot norm.

Indien christenen gehoorzaam zijn 
aan Jezus zijn zij in staat eenheid 
en vrede onder elkaar te realiseren. 
Als dat niet lukt ligt dat niet aan de 
geboden van Jezus. Vrede is een vrucht 
van de Heilige Geest.

Humanisten die niet in God geloven 
vertrouwen op hun zelf gemaakte 
morele waarden en zijn daardoor 
niet in staat eenheid en vrede onder 
mensen tot stand te brengen.

Voor een christen zijn er absolute 
waarden en normen (Gods Woord) 
die voor iedereen dezelfde zijn. Zij zijn 
allemaal leden van één lichaam en 
Jezus Christus is hun Hoofd.

Omdat er geen vaste absolute 
standaard voor normen en waarden 
is kan men mathematisch voor een 
groep van elf (11) mensen uitrekenen, 
dat indien ieder zijn eigen individuele 
morele standaard volgt, de groep 
elkaar kan bedriegen, verwerpen 
of bevechten op bijna 40 miljoen 
manieren.

Jezus zei 2000 jaar geleden dat we 
niet mogen doodslaan. Dat zei God 
de Vader trouwens al veel eerder in 
de Sinaï geboden. Jezus zegt:”Wie 
niet terecht kwaad is op zijn broer, is 
strafbaar door het gericht”

Als ieder mens zijn eigen normen en 
waarden mag vaststellen. Hoe kunnen 
we dan de misdaden van Stalin en 
Hitler veroordelen?

De mens die de Heilige Geest heeft 
ontvangen en zich houdt aan Gods 
Woord weet het verschil tussen goed 
en kwaad.

De mens weet niet het juiste verschil 
tussen goed en kwaad. 

De Bijbel zegt dat God de bron is van 
vrede, geluk, liefde en troost. God is 
Liefde. God is de Waarheid. Jezus is de 
Waarheid, de Vredevorst.

Waarom zou iemand er voor 
kiezen om in God te geloven? Ieder 
mens verlangt naar een wereld van 
volmaakte vrede en geluk. Dat kan een 
mens zelf verwerkelijken.
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In de Bijbel wordt de mens 
gewaarschuwd om geen andere goden 
te dienen en te aanbidden.

Richten alle godsdiensten zich op 
dezelfde God? Nee, er zijn enorme 
verschillen. 

De echte God is heilig en rechtvaardig 
en kan geen gemeenschap hebben 
met de zonde en met de zondaar. Hij 
schept geen zonde.  Het onderscheid 
is mogelijk door de werking van Gods 
Geest en de kennis van Zijn Woord.

Hoe is het dan mogelijk de echte God 
van de valse god te onderscheiden? 

Niemand kan zichzelf verlossen uit de 
macht van de zonde. Ook niet uit de 
macht van satan. Alleen Jezus Christus 
kan satan overwinnen en mensen uit 
zijn macht verlossen. Goede daden 
zijn goed, maar dragen niet bij tot zijn 
redding.

Een humanist gelooft niet in God en 
satan.

God is heilig, liefde en rechtvaardig. 
Hij kan er niet in berusten dat de 
mens in de macht van satan blijft. 
Na de zondeval van de mens heeft 
God Zichzelf geopenbaard en 
aangekondigd dat Hij de mens zou 
bevrijden van de macht van satan.

Is niet relevant voor een humanist. 

De Bijbel zegt dat God heilig is, zonder 
zonde. God is Licht, in Hem is geen 
duisternis. (1Joh. 1:5). Wie deel heeft 
aan Christus is ook heilig, (Rom.8:37). 
God is liefde en wil niet dat een mens 
verloren gaat, maar eeuwig leven 
ontvangt. Daarom heeft God Zijn 
Zoon gegeven als een verzoening voor 
de zonde. (Joh.3:16).

Wat stelt de christelijke godsdienst 
boven andere religies? De meeste 
godsdiensten laten zien dat het 
kwaad ontstaan is uit god of door god 
geschapen is. In oosterse religies is het 
kwaad deel van God. In de Islam is 
het kwaad door god geschapen. Goede 
redenen voor een humanist om niet in 
een God te geloven.

Redding op deze aarde houdt eeuwige 
verzoening in met God. Mensen 
worden dan niet meer geregeerd 
door satan. Hierdoor is men in 
staat liefdevolle gemeenschap te 
onderhouden met andere mensen en 
met God, zelfs tot in eeuwigheid. 

Waarom heeft een mens redding van 
God nodig voor dit tijdelijken eeuwig 
leven? Wij geloven niet in een eeuwig 
leven. Met de dood is het afgelopen 
met een mens.
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18. God en het eiGen iK 
(de Grootste afGod)
De afgoden van christenen. 
In dit hoofdstuk wil ik in het bijzonder ingaan op de afgoden van 
christenen. De afgoden van niet-christenen zijn in het voorgaande 
ruimschoots aan de orde geweest. 
Heeft een christen ook afgoden? Dat kan in principe toch niet? Als 
iemand gelooft in de God van de Bijbel en in Jezus, Zijn Zoon, dan 
heeft deze toch geen afgoden? Laten we dat toch maar eens nader on-
derzoeken, want zo heel zeker ben ik daar niet van. 

Wat is de wortel van deze zonde? Dan moeten we teruggaan naar Ge-
nesis 3. Het meer willen zijn dan God of aan God gelijk willen zijn is 
begonnen bij satan. In Jesaja 14 en in Ezechiël 28 geeft de Heere ons 
enig inzicht in hoe satan van God afgevallen is. Hoe hij ongehoorzaam 
geworden is aan Zijn Schepper. Dat was pure hoogmoed. Ook bij de 
schepping van de engelen heeft God ervoor gekozen om geen robots 
te maken, die niet anders konden dan God liefhebben. 

Wat en wie zouden de afgoden van christenen eventueel kunnen zijn? 
Wat zegt de Bijbel hier over? In de Bijbel staat dat een christen God 
moet liefhebben boven alles en zijn naaste als zichzelf. Jezus noemt 
dit het eerste en belangrijkste gebod. Als we dan het leven van een 
christen toetsen aan dit gebod, wordt hier dan altijd aan voldaan? Ik 
denk dat ieder christen moet erkennen dat hij of zij daar heel vaak in 
tekort schiet. Ja, dit nooit bereikt.

Hoe komt dat? Als we daarnaar op zoek gaan, komen we er achter 
dat afgoden daar een grote rol in spelen. Welke afgoden zouden dat 
kunnen zijn?
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1. Als we God niet boven alles lief hebben. Wie hebben we dan lief boven 
God? Hebben we onszelf lief boven alles? Is ons eigen IK onze God? 
Zijn we nog niet gestorven met de Heere Jezus en met Hem opgestaan 
in een nieuw leven? Zijn we tot geloof in God en de Heere Jezus geko-
men, zonder belijdenis van zonde, zonder bekering, zonder wederge-
boorte? Het zou zo maar kunnen. Dan is ons eigen IK toch nog onze 
afgod gebleven. In mijn leven draait het ten diepste alles om mijzelf.

2.  Als het hart van een christen niet vol is van de Heilige Geest, waardoor 
hij of zij geleid wordt, dan wordt zijn leven ongetwijfeld bepaald door 
andere machten of motieven. Dan vraagt een christen niet wat God wil 
dat hij of zij doen zal, maar maakt hij zijn eigen keuzes zonder naar 
Gods wil te vragen. Zijn of haar leven kan ook beheerst worden door 
bepaalde machten, bv. de macht van het geld, de macht van de seks, de 
macht van de verslaving, de macht van de verleiding tot zonde. Ook in 
deze situaties is er sprake van afgoden.

3.  In de Bijbel wordt ons een beeld gegeven van een God, die bestaat uit 
drie Personen, die samen één God vormen. De Heere onze God is Één. 
God is een heilig God die de zonde haat, maar desondanks de zondaar 
zo lief heeft dat Hij niet wil dat er één zondaar in de hel terecht komt. 
Daarom heeft God Zichzelf veel smart aangedaan door Zijn Zoon te la-
ten sterven aan het kruis om de zondaren met Hem te kunnen verzoe-
nen. Verzoenen door het geloof in Zijn Zoon en Zijn volbrachte werk, 
langs de weg van bekering en wedergeboorte. 
Nu zijn er christenen die van deze Bijbelse weg een karikatuur maken. 
Men heeft zich dan een eigen beeld van God gemaakt. Men stelt God 
dan voor als een heilig en toornend God, waarbij zalig worden nau-
welijks mogelijk is. Misschien weggelegd voor enkele uitverkorenen.  

4. Maar men kan zich ook een ander beeld van God vormen. God is een 
God van liefde en als we nu maar geloven in Jezus Zijn Zoon, dan zijn 
we gered. De weg van schuldbelijdenis, bekering en wedergeboorte 
wordt dan overgeslagen. Dat is ook een karikatuur van God maken. 
Men heeft in beide gevallen voor zichzelf een beeld van God gemaakt. 
Hierdoor krijgt men een Godsbeeld dat afwijkt van het volledige beeld 
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dat de Bijbel ons geeft van de drie-enige God, zoals mijn voorbeelden 
duidelijk maken. 

5. Dit zou kunnen worden uitgebreid met heel veel voorbeelden. Hetgeen 
men kan observeren in de vele soorten kerken, gemeenten, denomina-
ties en andere geloofsgemeenschappen. Van elkaar gescheiden, omdat 
ze allemaal een eigen beeld van God en Zijn Woord gemaakt hebben, 
hun eigen dogma centraal stellen. En een ieder denkt dat hij of zij bij 
de ware kerk of gemeente is aangesloten. 

De Heere Jezus Christus is radicaal in Zijn uitspraken over het volgen 
van Hem. Ik denk dat het zeer nuttig is voor ons eigen geestelijk leven, 
maar ook voor het leven van Zijn gemeente of kerk om alles aan Zijn 
Woord te toetsen. Laten we eens een aantal van Zijn uitspraken bestu-
deren. Tussendoor geef ik de relatie/toepassing voor de huidige tijd.

Mattheüs 5: 13 U bent het zout van de aarde; maar als het zout zijn smaak ver-
loren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan 
om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden.

Mattheüs 5: 34 Maar Ik zeg u: Zweer in het geheel niet, niet bij de hemel, want dat 
is de troon van God; 35 niet bij de aarde, want dat is de voetbank van Zijn voeten; 
en ook niet bij Jeruzalem, want dat is de stad van de grote Koning. 36 Ook bij uw 
hoofd mag u niet zweren, want u kunt niet één haar wit of zwart maken; 37 laat uw 
woord ja echter ja zijn en uw nee nee; wat hierboven uitgaat, is uit de boze.

Mattheüs 6: 19 Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze 
verderven, en waar dieven inbreken en stelen; 20 maar verzamel schatten voor u 
in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft, en waar dieven niet inbreken of 
stelen; 21 want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.

Mattheüs 7: 13 Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed 
is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen 
gaan;14 maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en 
weinigen zijn er die hem vinden.
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Mattheüs 9: 12 Maar Jezus, Die dat hoorde, zei tegen hen: Wie gezond zijn, 
hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. 13 Maar ga heen en leer wat het 
betekent: Ik wil barmhartigheid en geen offer; want Ik ben niet gekomen om recht-
vaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars.

Mattheüs 9: 36 Toen Hij de menigte zag, was Hij innerlijk met ontferming be-
wogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen 
herder hebben. 37 Toen zei Hij tegen Zijn discipelen: De oogst is wel groot, maar 
er zijn weinig arbeiders. 38 Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbei-
ders in Zijn oogst uitzendt.

Mattheüs 10: 34 Denk niet dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aar-
de; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. 35 Want Ik ben 
gekomen om tweedracht te brengen tussen een man en zijn vader, en tussen een 
dochter en haar moeder, en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder; 36 
en iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn. 

Mattheüs 10: 37 Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waard; en 
wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waard.

Mattheüs 16: 24 Toen zei Jezus tegen Zijn discipelen: Als iemand achter Mij 
aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. 
25 Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn 
leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden. 26 Want wat baat het een mens, als 
hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt? Of wat zal een mens geven 
als losprijs voor zijn ziel?

Mattheüs 22: 11 Toen de koning naar binnen was gegaan om de gasten te over-
zien, zag hij daar iemand die niet gekleed was in bruiloftskleding. 12 En hij zei 
tegen hem: Vriend, hoe bent u hier binnengekomen terwijl u geen bruiloftskleding 
aan hebt? En hij zweeg.
13 Toen zei de koning tegen de dienaars: Bind hem aan handen en voeten, neem 
hem mee en werp hem uit in de buitenste duisternis; daar zal gejammer zijn en 
tandengeknars. 14 Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.

Lukas 11: 9 En Ik zeg u: Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; 
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klop, en er zal voor u opengedaan worden. 10 Want ieder die bidt, die ontvangt; 
wie zoekt, die vindt; en wie klopt, voor hem zal er opengedaan worden. 11 Welke 
vader onder u zal aan zijn zoon, als hij hem om brood vraagt, een steen geven, of 
ook als hij om een vis vraagt, hem in plaats van een vis een slang geven, 12 of als 
hij ook om een ei vraagt, hem een schorpioen geven? 13 Als u die slecht bent, uw 
kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader 
de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden?

Lukas 11: 35 Zie er dus op toe, dat het licht dat in u is, geen duisternis is. 36 Als 
dus uw lichaam helemaal licht is, en geen enkel deel ervan duister is, zal het net 
zo geheel licht zijn als wanneer de lamp het met zijn schijnsel verlicht.

Lukas 14: 23 En de heer zei tegen de slaaf: Ga eropuit naar de landwegen en 
heggen en dwing hen binnen te komen, opdat mijn huis vol wordt. 24 Want ik zeg 
u dat niemand van die mannen die genodigd waren, mijn maaltijd proeven zal.

Johannes 3: 5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet 
geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnen-
gaan. 6 Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is 
geest. 7 Verwonder u niet dat Ik tegen u gezegd heb: U moet opnieuw geboren 
worden.

Johannes 6: 65 En Hij zei: Daarom heb Ik u gezegd dat niemand tot Mij komen 
kan, tenzij het hem door Mijn Vader gegeven is. 66 Van toen af trokken velen van 
Zijn discipelen zich terug en gingen niet meer met Hem mee. 67 Jezus dan zei te-
gen de twaalf: Wilt u ook niet weggaan? 68 Simon Petrus dan antwoordde Hem: 
Heere, naar wie zullen wij heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. 69 En 
wij hebben geloofd en erkend dat U de Christus bent, de Zoon van de levende God.

1 Johannes 2:15 Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als 
iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem. 16 Want al wat 
in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed 
van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. 17 En de wereld gaat 
voorbij met haar begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.

Paulus weet ook van dat nieuwe leven in Christus:
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Romeinen 6: 4 Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat 
evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook 
wij in een nieuw leven zouden wandelen. 5 Want als wij met Hem één plant zijn 
geworden, gelijkgemaakt aan Hem in Zijn dood, dan zullen wij ook aan Hem 
gelijk zijn in Zijn opstanding. 6 Dit weten wij toch, dat onze oude mens met Hem 
gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde tenietgedaan zou worden en wij niet 
meer als slaaf de zonde zouden dienen. 7 Want wie gestorven is, is rechtens vrij 
van de zonde. 8 Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook 
met Hem zullen leven.

Het kruis van Christus in de verkondiging van het Woord.

Hoe belangrijk is het kruis van de Heere Jezus in de verkondiging van 
het Evangelie. Het belangrijkste! Zie maar wat de apostel Paulus hier-
over zegt in 1 Kor. 2:2: ”Want ik heb niet voorgenomen iets te weten 
onder u, dan Jezus Christus en Die gekruisigd”. 

1 Korinthiërs 1: 18 Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan 
wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God.

Wat bedoelt Paulus hiermee? Wat betekent het Woord van het kruis?
Het Woord van het kruis betekent het sterven van Christus en het op-
staan van Hem uit de dood. Waarom vinden mensen dat dwaasheid? 
Om twee redenen. De eerste reden is dat men van mening is dat niet 
iemand anders voor zijn/haar zonden hoeft te sterven aan een kruis. 
Dat vindt men dwaas. Bovendien vindt men zichzelf niet slecht en zon-
dig. Een tweede reden is, dat als men tot geloof komt in de Heere Je-
zus, hij/zij moet gaan leven naar de geboden van Christus. En dat gaat 
totaal in tegen het eigen vlees. Waarom? Omdat hij dan met Christus 
moet sterven aan het eigen ik, zijn egoïsme, en zich moet laten vullen 
met de Geest van Christus. Dat houdt in, volledige overgave aan Hem. 
Gal. 2: 20: “Met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Dat is niet 
meer mijn eigen ik, maar Christus leeft in mij”.

Romeinen 12:1 Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van 
God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God 
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welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. 2 En word niet aan deze wereld ge-
lijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te 
kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.

Het ware geloof gaat samen met schuld belijden, zich bekeren van zijn 
of haar zonden en in een nieuw leven met Christus wandelen door de 
Heilige Geest. Het gaat gepaard met een droefheid naar God over de 
zondige natuur en daadwerkelijke zonden. De Schrift zegt dat deze 
droefheid een bekering werkt waarvan een mens nooit berouw krijgt. 
Integendeel, men gaat de zonde haten en vlucht ervoor weg. Dat is 
mogelijk door de werking van de Heilige Geest, Die men heeft ontvan-
gen toen men tot geloof kwam.

Romeinen 8: 14 Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, 
die zijn kinderen van God. 15 Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvan-
gen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot 
kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader!

Maar als iemand wel tot geloof komt in de Heere Jezus, is het woord 
van het kruis een kracht van God. Rom.1:16 : ”Het Evangelie van Christus 
is een kracht Gods tot zaligheid, een ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de 
Griek”. Degene die tot geloof komt en tot volledige overgave aan de 
Heere Jezus ontvangt Zijn Heilige Geest. En die Heilige Geest stelt de 
gelovige in staat naar de geboden van Hem te leven. Als we daarna 
toch blijven zondigen, komt dit voort uit een niet volledig overgege-
ven leven. Dan zijn we nog niet gestorven aan ons eigen ik. 
Ik denk dat dit heel belangrijk is in het leven van veel christenen, die 
nog steeds tobben met zonden waar ze maar niet vanaf kunnen ko-
men. De prediking heeft in veel gemeenten daar geen oplossing voor. 
Soms wordt het tegenovergestelde gepreekt, nl. een mens blijft zondig 
en er is geen overwinningsleven mogelijk. Dit verlamt ook de drang 
om aan anderen het evangelie te verkondigen en te getuigen. Vandaar 
dat in bepaalde zendingsorganisaties de nadruk veel meer komt te 
liggen op ontwikkelingswerk. Ook belangrijk, maar evangelisatie en 
zending behoren op de eerste plaats te komen. Nog een tekst van de 
Heere Jezus die dit ondersteunt.
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Lukas 9: 23 Hij zei tegen allen: Als iemand achter Mij wil komen, moet hij 
zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen. 24 Want wie 
zijn leven wil behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven verliezen zal 
omwille van Mij, die zal het behouden. 25 Want wat baat het een mens heel de 
wereld te winnen en zichzelf te verliezen of zelf schade te lijden?

2 Korinthiërs 2: 14 En God zij dank, Die ons in Christus altijd doet triomfe-
ren en door ons de geur van Zijn kennis op iedere plaats openbaar maakt. 15 Want 
wij zijn voor God een aangename geur van Christus, onder hen die zalig worden 
en onder hen die verloren gaan;

1 Johannes 5: 4 Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit 
is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof. 5 Wie anders 
is het die de wereld overwint dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is?

Dagelijks zijn kruis opnemen betekent, dagelijks sterven aan het ei-
gen ik! 
 
Lukas 11:35 Zie er dus op toe, dat het licht dat in u is, geen duisternis is. 36 Als 
dus uw lichaam helemaal licht is, en geen enkel deel ervan duister is, zal het net 
zo geheel licht zijn als wanneer de lamp het met zijn schijnsel verlicht.

Gedeeltelijk verlicht, wil zeggen dat we niet tot volledige overgave aan 
de Heere Jezus zijn gekomen. Dan houden we nog vast aan het eigen 
ik, aan bepaalde zonden of lelijke karaktertrekken hebben de over-
hand. 

Lukas 12: 5 Maar Ik zal u laten zien voor Wie u bevreesd moet zijn: Wees be-
vreesd voor Hem Die, nadat Hij gedood heeft, ook macht heeft in de hel te werpen. 
Ja, Ik zeg u, wees bevreesd voor Hem!

Nu zijn er ook mensen die denken, ja zo is het, daar ben ik het volledig 
mee eens. Fijn dat deze mensen er zijn. Laatst ontmoette ik iemand 
die het altijd over zichzelf heeft en nooit vraagt hoe het met een an-
der gaat. Deze persoon had een broer die net gestorven was. Maar ik 
kwam niet veel bij hem, zei hij, want hij praatte altijd over zichzelf! Ik 
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dacht, zou het in de familie zitten? 
Het is werkelijk ongelooflijk hoeveel mensen altijd over zichzelf pra-
ten. Die nooit eens vragen:  “hoe gaat het met jou?” of:  “waar ben jij 
nu mee bezig?” of:  “hoe gaat het met jouw kinderen en kleinkinde-
ren?” of :  “Hoe is je relatie met de Heere Jezus?” of :  “Weet je al of je 
behouden bent?” Ik weet het, die laatste vragen liggen iets moeilij-
ker en zijn zeer persoonlijk. Die kun je niet op ieder moment stel-
len, maar toch... Of je komt bij iemand binnen terwijl je vrouw twee 
maanden geleden is overleden en die persoon begroet je met: “Alles 
goed?” Om dan meteen over te gaan op een ander onderwerp, niet 
wachtend op een antwoord. 

Zo zijn er legio voorbeelden. Bovenstaande heb ik echter weergege-
ven om duidelijk te maken, dat veel mensen het niet door hebben 
hoe verschrikkelijk egocentrisch ze zijn. In feite zijn we van nature al-
lemaal zo. Totdat Gods Geest ons daaraan ontdekt, we onze schuld be-
lijden en ons overgeven aan de Heere Jezus, om Hem de eerste plaats 
te geven in ons leven. Dat wordt iedere dag sterven aan je eigen ik en 
iedere morgen vragen: “Heere wat wilt u dat ik doen zal en hoe?” Het 
is een afhankelijk leven, maar ook een heerlijk leven! 

1Korinthiërs 6: 19 Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige 
Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? 
20 U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw 
geest, die van God zijn.

De verdeeldheid onder christenen en in kerken en gemeenten is vaak 
ook het gevolg van het niet gestorven zijn met Christus. Daardoor is 
men ook niet vervuld met de Heilige Geest die in alle waarheid leidt. 
Want het één is het gevolg van het ander. Als we in ons leven de Heere 
Jezus niet de eerste plaats geven, wie heeft dan de eerste plaats? Dan 
staan we waarschijnlijk zelf nog op de eerste plaats of b.v. onze vrouw, 
kinderen of kleinkinderen, werk, bezit enz.
Als ons eigen ik niet met Jezus de dood is ingegaan, of slechts gedeel-
telijk is gestorven, hebben we nog een behoorlijke invalspoort voor 
satan. Wij staan dan nog open voor zijn verleidingen en verzoekingen. 
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Het gevolg is dat wij denken dat onze meningen en onze opvattingen 
de beste zijn, en de absolute waarheid. Maar dat is dan niet de waar-
heid die door de Heilige Geest wordt gewerkt. Dit is vaak de oorzaak 
van scheuringen en afscheiding in kerken en gemeenten.

Voorbeeld: In een Bijbelgetrouwe evangelische gemeente komt één 
van de oudsten met het voorstel om in het vervolg ook voorgangers 
uit te nodigen, die meer de nadruk leggen op bevrijding en genezing 
van de gelovigen. Dat klinkt mooi, maar daardoor kunnen ook on-Bij-
belse charismatische invloeden binnen komen. Als de voorganger en 
de andere oudsten daar niet in meegaan, lijkt het gevaar bezworen. 
Maar die oudste gaat toch door, weet een aantal gemeenteleden op 
zijn hand te krijgen en het slot is dat zij de gemeente verlaten en een 
nieuwe gemeente stichten. Dit is een klassiek voorbeeld. 
Maar iets dergelijks heeft zich in allerlei kerken en gemeenten voor 
gedaan. Is dit te vookomen? 
Waarschijnlijk niet. De apostel Paulus had ook te maken met ver-
deeldheid, dwalingen en scheuringen. Hij keurde dat natuurlijk zeer 
af, maar zag er ook nog een positieve kant aan. En dat is te begrijpen. 
Als de onruststokers in een gemeente blijven, lijdt de hele gemeente 
daar onder. Als de onruststokers vertrekken en een eigen gemeente 
stichten is dat voor de buitenwacht, het aanzien van de gemeenten, 
heel slecht. Maar voor de desbetreffende gemeente is het een bevrij-
ding en opluchting als een stel onruststokers verdwijnt. Paulus gaat 
zeer pastoraal met dergelijke mensen om. Hij gaat er in eerste instan-
tie vanuit dat ze beproefd worden. Dat is mogelijk. Een beproeving 
kan ook van God komen, om b.v. de waarheid duidelijk naar voren te 
laten komen. De beproeving kan ook een verzoeking van satan wor-
den of zijn. 
Onze Heiland en Herder der schapen wil echter geen onenigheid in 
Zijn schaapskudde. Geen dwarsliggers, geen onruststokers. Hij wil dat 
de gemeente één is, zoals Hij met de Vader één is. Zie onderstaande 
teksten over dit onderwerp.
 
1 Korinthiërs 1: 10 Maar ik roep u ertoe op, broeders, door de Naam van onze 
Heere Jezus Christus, dat u allen eensgezind bent in uw spreken, en dat er onder 
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u geen scheuringen zijn, maar dat u hecht aaneengesmeed bent, één van 
denken en één van gevoelen.

1 Korinthiërs 11: 17 Maar in wat ik nu beveel, prijs ik u niet, omdat u, wanneer 
u samenkomt, er niet beter, maar slechter van wordt. 18 Want ten eerste hoor ik 
dat er als u samenkomt in de gemeente verdeeldheid onder u is, en ten dele 
geloof ik dat. 19 Want er moeten ook afwijkingen in de leer onder u zijn, op-
dat wie beproefd blijken te zijn, in uw midden openbaar komen.

Johannes 17: 11 En Ik ben niet meer in de wereld, maar dezen zijn in de wereld, 
en Ik kom naar U toe. Heilige Vader, bewaar hen die U Mij gegeven hebt in Uw 
Naam, opdat zij één zullen zijn zoals Wij. 17 Heilig hen door Uw waarheid; Uw 
woord is de waarheid.
18 Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de wereld gezonden.
19 En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid. 20 
En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij 
zullen geloven,
21 opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in 
Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.

Uit de historie blijkt, dat veel verdeeldheid in kerken en gemeenten is 
ontstaan door verschil in uitleg van Gods Woord. Hoe komt dat? Wat 
is er oorzaak van dat bepaalde teksten zo heel verschillend worden 
verklaard. De belangrijkste oorzaak is weer dat het eigen ik de boven-
toon voert in plaats van het gezag van het Woord. Dat heeft weer tot 
gevolg dat er geen ruimte is voor de volheid van de Heilige Geest, Die 
in alle Waarheid leidt. 
Wie kan Gods Woord beter verklaren dan de Heilige Geest, Die de In-
spirator van het Woord is. Het vermogen om de leringen en de geesten 
te onderscheiden is een gave van de Heilige Geest. Zonder de volheid 
van de Heilige Geest staan we open voor allerlei dwalingen die veelal 
sluipend binnenkomen. De volheid van de Heilige Geest wordt alleen 
verkregen door het blijven in de Heere Jezus. 

Johannes 14: 21 Die Mijn geboden heeft, en dezelve bewaart, die is het, die Mij 
liefheeft; en die Mij liefheeft, zal van Mijn Vader geliefd worden; en Ik zal hem 
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liefhebben, en Ik zal Mijzelven aan hem openbaren. 23 Jezus antwoordde en zeide 
tot hem: Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader 
zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen.
Johannes 15: 10 Indien gij Mijn geboden bewaart, zo zult gij in Mijn liefde blij-
ven; gelijkerwijs Ik de geboden Mijns Vaders bewaard heb, en blijf in Zijn liefde.
1 Korinthe 12: 10 en aan een ander werkingen van krachten, en aan een ander 
profetie, en aan een ander het onderscheiden van geesten, en aan een ander aller-
lei talen, en aan een ander uitleg van talen. 11 Al deze dingen echter werkt één en 
dezelfde Geest, Die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals Hij wil.

Door 100 % overgave aan de Heere Jezus ontvangt men de volheid van 
de Heilige Geest. 
Hierdoor blijven de gelovigen één. Uit eigen ervaring kan ik getuigen 
dat nadat ik mij geheel had overgegeven aan de Heere Jezus, Hij Zijn 
werk in mij kon doen. Vóór die tijd stond er altijd wel iets van mijzelf 
in de weg.

Nog enkele voorbeelden uit de Bijbel. Toen de Israëlieten de eerste 
keer op het punt stonden het Beloofde Land binnen te gaan, waren 
het alleen Jozua en Kaleb die dat aandurfden. Wat staat er van Kaleb 
geschreven? Hij was van een andere Geest dan de anderen. Kaleb had 
de Heilige Geest van God en vertrouwde op Gods beloften. De an-
deren hadden die Heilige Geest niet en geloofden God niet op Zijn 
Woord. Door ongeloof, ongehoorzaamheid, ondankbaarheid en mur-
mureringen kon Gods Geest in hen niet werken. 

Nu naar deze tijd. Indien we de woorden van God niet geloven, ver-
keerd uitleggen, er iets afdoen of er iets aan toevoegen, is dit een be-
wijs van het ontbreken van de volheid van de Heilige Geest. Als we 
God en de Heere Jezus liefhebben, hebben we ook Zijn Woord lief. 

Nog een bijzonder voorbeeld in het NT. Petrus was vóór de uitstorting 
van de Heilige Geest een ander mens dan daarna. Daarvoor verloo-
chende hij zelfs Zijn Meester. In 1 Petrus 3:15 lezen we het tegenoverge-
stelde: “Maar heiligt God, de Heere in uw harten; en weest altijd bereid tot 
verantwoording aan een ieder, die u rekenschap afeist van de hoop die in u is”. 
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Door niet volledig te vertrouwen op de leiding van de Heilige Geest 
en Schrift met Schrift te vergelijken, bezien wij de teksten veelal door 
de bril van mensen, waarvan wij denken dat die het toch wel moeten 
weten. Men kijkt door de theologische bril van de paus, Augustinus, 
Calvijn, Luther, Guido de Brès, Kohlbrugge, Spurgeon, Darby, Wesley, 
Bullinger, Finney, de Plessis, Derek Prince, Oral Roberts of Bill Hybels 
enz. naar Gods Woord. Ik heb een aantal min of meer bekende perso-
nen genoemd, maar de lijst is nog wel uit te breiden. Of men legt de 
belijdenis geschriften als een raster over de Bijbel heen. Deze geschrif-
ten krijgen soms meer gezag dan het Woord zelf. Maar mensen zijn 
niet onfeilbaar, al denken sommigen van wel. Ik zou verschillende 
teksten in de Bijbel kunnen noemen die in de belijdenisgeschriften 
niet letterlijk genomen worden. Of soms anders worden uitgelegd dan 
dan Gods Woord bedoelt. Door deze manier van Schrift uitleg worden 
soms hele Bijbelboeken als een gepasseerd station beschouwd, zoals 
b.v. het boek “De Openbaring van Jezus Christus aan Johannes”. Cal-
vijn wist geen raad met dit boek, laat staan zijn navolgers. Terwijl de 
opgestane Heiland zegt:
“3 Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie, en die in 
acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij,” (Openb. 1:3). En 
ook dat we van dit boek niets mogen afdoen en ook niets mogen toe-
doen. Een belangrijke waarschuwing die door velen in de wind wordt 
geslagen.

Openbaring 22: 18 Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie 
van dit boek hoort: Als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de 
plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn. 19 En als iemand afdoet 
van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen 
van het boek des levens, en van de heilige stad, van de dingen die in dit boek 
geschreven zijn.

Spreuken 30:6 Voeg niets toe aan Zijn woorden, anders zal Hij u straffen, om-
dat u een leugenaar zou blijken te zijn.

Het nieuwe leven met de Heere Jezus. 
De apostel Paulus geeft in Kolossenzen 3 nog eens duidelijk aan hoe 
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het leven van een christen er uit moet zien. Het moet aan een christen 
te zien en te horen zijn dat hij of zij met Christus aan zijn eigen zondi-
ge IK is gestorven en nu het nieuwe leven met Christus leeft. 
 
Soms kom ik ook mensen tegen die bijna hun gehele leven al christen 
zijn. Dat blijkt uit hun woorden en soms ook wel uit hun daden. Maar 
ze hebben, zeggen ze zelf, nog zo’n last van hun zonden. Ze zeggen niet 
welke zonden dit betreft en natuurlijk vraag ik daar niet naar.
Wel vraag ik: “Ken je dan niet het nieuwe leven met Christus? Ken je 
niet het overwinningsleven met Hem?” Het antwoord is: “Nee, en dat 
is hier op aarde ook nog niet mogelijk. We blijven tot onze dood zon-
daar. We belijden iedere dag onze zonden en we vertrouwen erop dat 
de Heere ons deze vergeeft”. 
Maar wat zegt Gods Woord: Romeinen 8:13 “Want als u naar het vlees leeft, 
zult u sterven. Als u echter door de Geest de daden van het lichaam doodt, zult 
u leven. 14 Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn 
kinderen van God.”
Kolossenzen 3:5 “Dood dan uw leden die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid, 
hartstocht, kwade begeerte, en de hebzucht, die afgoderij is. 6 Door deze dingen 
komt de toorn van God over de ongehoorzamen.”

Paulus zegt in zijn brieven aan de Romeinen en de Kolossenzen dat 
overwinning over onze zonden wel mogelijk is. Niet in eigen kracht 
maar door de Heilige Geest die in u woont. 
Dat betekent dat we God moeten belijden, dat we het zelf niet kun-
nen, ons aan Hem overgeven, niet vertrouwen op eigen kracht en ons 
eigen IK, maar Hem vragen of Hij door Zijn Geest de werken en ge-
dachten van onze zondige natuur, van ons zondig karakter wil doden. 
Ja, ook ons zondig karakter. We mogen niet zeggen, ja, zo ben ik nu 
eenmaal, dat is mijn karakter. Dat is nu juist het probleem. Ons karak-
ter is van nature zondig en moet gereinigd worden door het bloed van 
de Heere Jezus. Het zondige karakter moet sterven en de Heere wil 
ons een nieuw karakter geven, gewerkt door de Heilige Geest. Bidt en 
u zult ontvangen, zeker als u vraagt om de kracht van de Heilige Geest, 
(2 Kor.5:17). “Zo is dan wie in Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is 
voorbijgegaan, zie het nieuwe is gekomen”. 
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Kolossenzen 3: 1 Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen 
die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. 2 Bedenk de 
dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, 3 want u bent gestorven en 
uw leven is met Christus verborgen in God. 4 Wanneer Christus geopenbaard 
zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in 
heerlijkheid. 9 aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt, 
10 en u met de nieuwe mens bekleed hebt, die vernieuwd wordt tot kennis, 
overeenkomstig het beeld van Hem Die hem geschapen heeft.

1 Johannes 5: 5 En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan 
u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is. 6 
Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben en wij toch in de duisternis 
wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. 7 Maar als wij in het licht wan-
delen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed 
van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.

De Heere Jezus weet hoe wij mensen in elkaar steken. Hij weet dat een 
mens geneigd is tot alle kwaad. Een mens moet gewillig gemaakt wor-
den om Hem te volgen. De Heere Jezus weet dat de weg naar Hem en 
naar Zijn Vader smal is. Er is veel op deze wereld dat ons van een leven 
met, en het volgen van de Heere Jezus afhoudt. Het komen tot Hem 
vergelijkt de Heere Jezus met het gaan naar Zijn Bruiloft. Dat is toch 
een feestelijk gebeuren. De meeste mensen gaan wel graag naar een 
bruiloft. Toch blijkt in de praktijk van het leven dat relatief weinig 
mensen zin hebben om naar de Bruiloft van de Heere Jezus te gaan. 
Iedereen wordt genodigd en die niet wil komen, zal ook niet aanzitten 
aan de tafel van de Bruidegom. 
De geschiedenis van de vijf wijze en vijf dwaze meisjes leert ons dat het 
heel belangrijk is dat wij de Heere Jezus verwachten, maar dat niet alleen. 
Uit deze geschiedenis kunnen wij leren dat een christen olie in zijn lamp 
moet hebben. Dat betekent dat men niet alleen de Heilige Geest ontvan-
gen moet hebben, maar vervuld moet zijn met de Heilige Geest. Dan over-
valt hun die dag niet als een verschrikking, maar zij zien er naar uit. 
De Heere Jezus kent onze argumenten om niet op Zijn uitnodiging in 
te gaan. Hij noemt die bij name. Men is te druk met kopen en verko-
pen, dus met de handel, met het werk, of men is pas getrouwd en wil 
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eerst op huwelijksreis. Een ander is druk met zijn boerderij en met 
zijn vee. Ga zo maar door. Of men is zo druk met het gezin, met de 
kinderen en met de kleinkinderen. Veel gepensioneerden zijn ontzet-
tend druk met de kleinkinderen, moeten oppassen, omdat de kinde-
ren werken. En daar hoeft op zichzelf niets mis mee te zijn, als het ons 
maar niet afhoudt van de belangrijkste dingen. De Heere Jezus zegt in 
Lukas 14:26 Als iemand tot Mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder 
en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan 
Mijn discipel niet zijn. 27 En wie zijn kruis niet draagt en achter Mij aan komt, 
kan geen discipel van Mij zijn. 

De Heere Jezus heeft het hier over kruis dragen. Veelal denken we 
hierbij aan allerlei ziekten, plagen en rampen die een mens kunnen 
overkomen. En dat kan ook als een kruis worden ervaren. Maar in dit 
kader bedoelt de Heere Jezus hier met kruis dragen, het dagelijks ster-
ven aan je eigen IK. Iedere dag concreet aan Hem vragen: “Heere, wat 
wilt u dat ik vandaag doen zal?” Dan krijgen we een heel ontspannen 
leven. De Heere heeft het dan voor het zeggen. Hij leidt ons, Hij zorgt 
voor ons. 

In het einde van de tijden wordt het nog erger met het egoïsme. On-
derstaande teksten waarschuwen ons hiervoor. En als we op de wereld 
om ons heen letten, zien we veel wat in deze teksten genoemd wordt 
nu gebeuren. 

2 Timotheus 3: 1 En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen 
aanbreken. 2 Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuch-
tig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, on-
dankbaar, onheilig, 3 zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, 
onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, 4 verraders, roekeloos, verwaand, 
meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. 5 Zij hebben een schijn 
van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af.

2 Thessalonicenzen 2: 3 Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die 
dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, 
de zoon van het verderf, geopenbaard is, 4 de tegenstander, die zich ook verheft 
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boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tem-
pel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. 5 Herinnert u zich niet dat 
ik u deze dingen zei, toen ik nog bij u was? 6 En u weet wat hem nu weerhoudt, 
opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt. 7 Want het geheimenis van de 
wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat 
hij uit het midden verdwenen is. 8 En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. 
De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door 
de verschijning bij Zijn komst; 9 hem, wiens komst overeenkomstig de werking 
van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen, 10 en 
met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat 
zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. 11 En 
daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven, 
12 opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar 
een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid.
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19. god en de nIeuwe 
wereld orde  (nwo)  
De Nieuwe Wereld Orde
De geschiedenis van deze wereld kent vele complotten en ook vanuit Gods 
Woord de Bijbel zijn ze niet onbekend. Wie vanuit de Bijbel de werkwijze 
van Gods tegenstander kent, weet dat de boze zich bedient van allerlei 
dubieuze tactieken om de mensen te misleiden en zijn greep op hen te 
verstevigen. Zo zijn er heel wat zaken in deze wereld die perfect passen in 
het beeld van duivelse misleiding. Denk aan de Nieuwe Wereld Orde en de 
snel opkomende observatie van burgers, de implanteerbare chip, de mani-
pulatie van de media en de leugenachtigheid van de wereldleiders. Eén van 
de terreinen waarop satan zijn misleidende activiteiten kan ontplooien, is 
dat van de internationale media. ,,Wie de media beheerst, kan bepalen hoe 
de massa denkt en kan deze controleren en sturen.’’ They control the mind 
of the masses: They have the power to make the innocent guilty, and the 
guilty, innocent. 

Praktisch alles wordt van bovenaf aangestuurd en daarom is de waarheid 
ver te zoeken. De Nieuwe Wereld Orde is een samenzwering van de Jezu-
ieten en het Vaticaan en allerlei organisaties om de hele wereldbevolking 
onder hun controle te brengen. De Jezuïeten orde bestaat inmiddels zo’n 
500 jaar en is de meest gevreesde organisatie die onze wereld kent. Volgens 
de The Economist is deze naar verhouding kleine groep elitairen ‘gestald’ 
in wereldomvattende instituten, en ontmoeten ze elkaar tijdens interna-
tionale bijeenkomsten, zoals het World Economic Forum in Davos en de 
Trilaterale Commissie, of de Bilderberg vergaderingen, of de Bohemian 
Grove seminars die ieder jaar in juli in Californië plaatsvinden en ook niet 
te vergeten de Club van Rome en de Orde van Malta. Deze orde heeft niets 
te maken met religie, maar alles met een militaire orde die verbonden is 
met de Vrijmetselarij. 

De Orde is te beschouwen als het leger van de Jezuïeten, de hoogste orga-
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nisatie die deze wereld kent. Zo is het bijvoorbeeld een bekend feit dat de 
Amerikaanse CIA wordt gerund door de Orde van Malta, zoals ze dat ook 
doen bij iedere andere veiligheidsorganisatie ter wereld. Een scala van be-
kende mensen is lid van deze club. De huidige wereldleiders zijn niet meer 
dan marionetten die vanuit de achtergrond gedirigeerd worden. Er bestaat 
een wereldwijde samenzwering die de meest heilige rechtsposities van de 
mensen met voeten treedt. Ook het Vaticaan is voorstander van de oprich-
ting van een NWO. Het uiteindelijke doel is de wereld voor te bereiden op 
de komst van een ‘’Wereldleider’’ het ‘’Beest’’ uit het boek Openbaring, de 
tegenstander van de Bijbelse God. 

Een deel van de huidige wereldleiders staat volledig ten dienste van de 
‘Elite’ die de huidige wereldpolitiek bepaalt. Opvallend is dat een deel van 
deze ‘heren’ een ‘’International Visitors Leadership program’’ heeft gevolgd 
in Amerika bij het ‘’Bureau of Educational and Cultural Affairs’’. Zoals 
gebruikelijk duikt ook hier weer de naam van Nelson Rockefeller op. 
Deze NWO figuur blijkt reeds in 1940 aan de wieg van deze organisatie 
te hebben gestaan. Het instituut wordt gesubsidieerd door het Bureau of 
Educational and Cultural Affairs van het US State Department. Zo hebben 
inmiddels 150 leiders en voormalige leiders hier hun opleiding genoten en 
meer dan 600 ministers en duizenden prominente figuren. Die allemaal 
klaargestoomd zijn om deze Elite te dienen. Onder de cursisten bevinden 
zich de namen van onder meer de voormalige Britse premiers Tony Blair 
en Gordon Brown, en ook die van de Nederlandse premier Balkenende die 
de opleiding in 1985 heeft gevolgd, gelijktijdig met de voormalige Franse 
leider Nicolas Sarkozy. Op die manier kan die ‘’Elite’’ wereldwijd zijn reeds 
bestaande macht stabiliseren en zijn doelstellingen verder concretiseren. 
De NWO, ook wel ‘’Federation Earth’’ genoemd, is geen toekomst meer, 
maar beangstigende werkelijkheid geworden. Het uiteindelijke doel is te 
komen tot één Wereld regering, één Wereld economie en één Wereld gods-
dienst. Reeds in 1974 hebben de ontwerpers van de NWO een plan gelan-
ceerd om de wereld in een ‘’Tienstatenbond’’ in te delen. 
Psalm 2:2: “ De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de macht-
hebbers spannen samen, tegen de Heere en Zijn gezalfde”. 
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De Orde der Illuminaten
Er bestaat een groot aantal samenzweringen die gezamenlijk streven naar 
een Wereldregering. Het woord Illuminatie komt uit het Latijn en staat 
voor ‘’Verlichten’’. Deze club werd opgericht op 1 mei 1776 in Ingolstadt 
in Beieren door Adam Weishaupt, een Asjkenazische Jood en professor in 
het Canonieke recht. Hij kreeg zijn eerste scholing bij de Jezuïeten. Hij was 
een satanist met de ambitie om de opperste Soevereine Pontifex te worden 
van de cultus van Lucifer. Weishaupt koos als oprichtingsdatum van de 
Illuminatie de datum 1 mei, omdat hij door zijn studie bekend was met de 
heidense feestdag: 1 mei; de grote heksensabbath in de nacht van 30 april 
op 1 mei: de Walpurgisnacht. Moderne satanisten eren die dag nog steeds. 

Alle grote oorlogen en revoluties in Europa en Amerika blijken uiteinde-
lijk te zijn uitgebroed en gefinanciëerd onder auspiciën van de Illuminatie. 
In alle ‘’uitgelekte’’ Illuminatieprogramma’s blijkt de verzwakking, resp. 
vernietiging van het Jodendom en de staat Israël en de volledige uitroeiing 
van het geloof in de Bijbelse Jezus, als een der belangrijkste voorwaarden 
voor het slagen van het ‘’Grote Complot’’. De illuminatie is geen Joods 
complot zoals velen denken, men is zelfs extreem racistisch. Natuurlijk zit-
ten er een aantal zeer machtige mensen van Joodse afkomst in deze groep. 
Maar om in de Illuminatie aan de top te komen wordt een Jood gedwon-
gen zijn geloof en afkomst af te zweren, en moet hij trouw zweren aan 
Lucifer en het geloof van de Illuminatie. In ruil voor dit verraad krijgen ze 
macht en geld. 

De Illuminatie wacht op een goede gelegenheid om de Joodse staat totaal 
te vernietigen. Ze hebben het grondgebied van Israël nodig en de stad Je-
ruzalem om hun satanische plannen te kunnen uitvoeren. Ze zijn daarom 
groot voorstander van de herbouw van de tempel zodat van daaruit hun 
‘messias’ (antichrist) de wereld kan besturen. Ook zitten ze achter de op-
richting van de Verenigde Naties. Deze club is niets anders dan een lakei 
van de NWO elite. De door de islamitische wereld gegijzelde Verenigde 
Naties is een felle tegenstander van de Joodse staat. Dat blijkt o.m. uit de 
honderden resoluties die de VN in de loop der jaren tegen Israël heeft 
aangenomen. 
Zodra de NWO is geïnstalleerd zal de rol van de VN tamelijk onbelang-
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rijk zijn geworden. Het machtscentrum van de Illuminatie ligt nu nog 
in Amerika maar zal op termijn naar Europa terugkeren. In Amerika is 
het machtscentrum piramidaal geconstrueerd met het ‘’Alziend Oog’’ van 
de Egyptische zonnegod Horus zoals dat te zien is op het Amerikaanse 
ééndollar biljet. De piramide met losse topsteen draagt de woorden An-
nuit CoeptisNovus Ordo Seclorum, hetgeen betekent: aankondiging van 
de geboorte van de Nieuwe Wereld Orde, met als stichtingsjaar 1776, van 
de Orde der Illuminaten. Dit jaar valt samen met de bundeling van de 13 
Staten die de Verenigde Staten inluidde. Het Alziend Oog is ook een Vrij-
metselaarssymbool. De Vrijmetselarij en de Illuminatie zijn feitelijk één 
en dezelfe organisatie. De Vrijmetselaarstempel in Alexandria (Virginia) is 
het centrum van de Illuminatiegeleerden en hun onderwijs. 

Wat de wereld vandaag meemaakt, is eeuwen geleden al door de Bijbel-
se profeten voorzegd. De wereld bevindt zich in de tijd waarin de komst 
van de Antichrist zich aandient. Deze dictator zal als een god aanbeden 
worden. Alle naties, godsdiensten en levensbeschouwingen zullen onder 
één noemer, dictatoriaal gezag geplaatst worden waar geen geloof meer zal 
worden toegestaan in de God van Israël. Maar de overwinning van de ‘Elite’ 
zal echter maar tijdelijk zijn, want het Koninkrijk van Yeshua haMashiach 
is de grote zekerheid voor de toekomst. 

De grondwet van de Europese Unie
Op 29 oktober 2004 werd de grondwet van de Europese Unie door re-
geringsleiders uit 25 landen in het Capitool in Rome ondertekend. Het 
commentaar van Radio Vaticaan: << De tekst van de grondwet, waarin de 
woorden ‘God’ of ‘christendom’ volledig zijn weggelaten, ondertekenen ze 
allemaal – ironie van de geschiedenis – onder een groot historisch beeld 
van de paus>> Was dit werkelijk ironie van de geschiedenis? Waarom 
heeft men dan juist deze plaats vol symboliek gekozen? Heeft het Vati-
caan misschien nog meer met de Vereniging van Europa te maken, dan 
velen denken? Op 30 oktober 2004, een dag na de ondertekening, wer-
den de volgende woorden van de Paus, Johannes Paulus II (Karol Wojty-
la) geciteerd: <<De ondertekening is een gebeurtenis, die op zekere wijze 
het proces van de uitbreiding (de E.U.) afsluit. Europa werd met die staten 
uitgebreid, die altijd aan de vorming van de spirituele en institutionele 
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fundamenten van het continent meegewerkt hebben, die echter tegelijker-
tijd in de afgelopen decennia naar de rand van dit continent gedrongen 
waren. De Heilige Stoel en ik persoonlijk hebben dit uitbreidingsproces 
gesteund, opdat Europa met zijn twee longvleugels ademen kan: de geest 
van het Oosten. Hoewel in de EUgrondwet een uitdrukkelijke verwijzing 
naar de christelijke wortels ontbreekt, die toch de cultuur van alle huidige 
naties bepaalt, ben ik vol vertrouwen, dat de waarden van het evangelie, 
verder de inspanningen van die mensen inspireren, die voor het gezicht 
van Europa verantwoordelijk zijn. En ik hoop, dat Europa deze spirituele 
erfenis als basis van zijn eenheid bewaart>> Benedictus XVIe, de opvolger 
van Wojtyla in het ambt van paus, uitte zich reeds in het jaar 1995 (toen 
nog als kardinaal Ratzinger) net zo: <<De gedachte van de natie moet door 
de Europese gedachten aangevuld en uitgebreid worden en die moet weer 
in de wereldwijde verantwoordelijkheid voor elkaar van alle culturen, in 
die ene wereld gevoegd worden.>> 

Ook de Europa vlag geeft een verwijzing naar de invloed van de roomska-
tholieke kerk op het Verenigd Europa. Ze bestaat uit een cirkel van twaalf 
gouden vijfpuntige sterren tegen een blauwe achtergrond. De geschied-
kundige ontwikkeling van de vlag van Europa gaat terug tot op de vlag 
van de panEuropese beweging. Van deze stammen de twaalf sterren (plus 
zonneschijf en kruis) aan de Bijbel: “En er werd een groot teken in de he-
mel gezien: een vrouw, met de zon bekleed, met de maan onder haar voe-
ten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd“ (Openb.12:1). Zonder 
een werkelijk aanknopingspunt in de Bijbeltekst, wordt deze verschijning 
door de roomskatholieke kerk steeds weer als die van Maria <<de moe-
der Gods>> uitgelegd. Deze verschijning resp. de katholieke uitleg, heeft 
de vormgeving van de Europa vlag sterk beïnvloed. Volgens de katholieke 
voorstelling is Maria de herderin van Europa. De vereniging van de mens-
heid gaat vandaag met rasse schreden voorwaarts. De vraag kan gesteld 
worden: ”Naderen wij de wereldheerschappij van de Antichrist in verbin-
ding met Babylon?” 

De betiteling Europa
Europa betekent taalkundig <<Avondland>>, <<land van de ondergaande 
zon>>. In het Hebreeuwse en Foenicische taalbereik betekent <<ereb>> 



286

<<avond>> resp. donkerheid. Het Griekse woord <<erebos>> betekent het 
donkere, het schaduwrijk. Een steeds weer opduikend symbool voor het 
continent Europa is een vrouw op een stier. Dit symbool gaat terug tot 
op een Griekse sage, die onder andere door de Romeinse dichter Ovidius 
overgeleverd werd. De sage bericht van de Foenicische princes Europa, de 
dochter van koning Agenor en Telephassa, die met haar familie aan het 
strand van Tyrus speelt. Plotseling komt er een stier uit de zee tevoorschijn, 
die Europa nadert. Zij streelt hem en strooit bloemen op zijn kop. Als hij 
haar aanduidt, op zijn rug te klimmen, doet zij dit en de stier zwemt met 
haar weg. Pas als zij samen op het eiland Kreta aankomen, toont de stier 
zijn ware gezicht. Voor de ogen van de verbaasde Europa verandert hij zich 
in de Griekse vader van de afgod Zeus. Vanwege zijn argwanende echtgeno-
te Hera had hij de vermomming van de stier bedacht. Welnu, als hij zich in 
zijn ware gestalte veranderd heeft, verwekt hij bij Europa drie zonen. En de 
godin Aphrodite zendt de belofte, dat dat deel van de aarde naar de prinses, 
Europa, genoemd wordt. M.a.w. geen eervol begin van ons continent. Deze 
sage vertelt van misleiding en bedrog, van echtbreuk en hoererij. De vader 
van de afgoden, Zeus ontpopt zich als een al te menselijk wezen, dat met 
de ware God en Schepper van het heelal geen enkele overeenkomst heeft. 
En de koningsdochter Europa, de mythologische naamgeefster van het Eu-
ropese continent, laat zich als een hoer overhalen tot echtbreuk met Zeus. 

Zo is het niet verwonderlijk, dat uitleggers van de Bijbel, steeds weer Eu-
ropa, de vrouw op de stier, in verbinding gebracht hebben met de vrouw 
op het beest, waarvan sprake is in Openb. 17 en 18. Is het feit, dat uitgere-
kend de vrouw op het beest, als een centraal symbool voor Europa gekozen 
werd, een verwijzing naar een antichristelijke ontwikkeling op dit conti-
nent? Welke rol speelt hierbij de Europese Unie? 

Met de gebeurtenissen ná de terroristische aanslagen van 11 september 2001, 
is de wereld in een tijdperk gekomen van transformatie naar een nieuwe 
wereldorde, waarin godsdienst een grote rol speelt. Een verenigde nieuwe 
wereldorde vereist niet alleen de politieke en economische vereniging van 
de wereld, maar ook zijn godsdienstige vereniging. In die ontluikende inter-
nationale orde worden de vroegere vijanden, Rusland en de USA, in toene-
mende mate verenigd tegen de wereldwijde bedreiging van het terrorisme. 
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Het christendom zal in de constructie van een nieuwe wereldorde, een 
ideologische aanslag op zijn fundamentele geloofsovertuigingen ervaren, 
erger dan wat we de afgelopen twee millennia hebben beleefd. In de nieu-
we wereld zullen alle godsdiensten moeten erkend worden als geldige we-
gen naar God. De godsdienstige exclusiviteit, absolutisme en dogmatisme 
zullen als potentiële bedreigingen beschouwd worden voor de wereldvrede 
en het overleven van de planeet. D.w.z. alle religies van de wereld vandaag 
zullen het deel van hun verantwoordelijkheid moeten erkennen voor de 
wereldvrede. En daarom kan men niet dikwijls genoeg de stelling herhalen, 
dat er geen vrede onder de naties kan zijn zonder vrede onder de religies. 
In het kort: er kan geen wereldvrede zijn zonder religieuze vrede. Deze 
mening vindt aansluiting bij een groeiend aantal intergeloofsnavorsers in 
de wereld. 

Fundamentalisme is een wereldwijde bedreiging. De manier waarop dit 
tegengewerkt moet worden is het veranderen van de zienswijze dat red-
ding afhangt van het nakomen van zekere godsdienstige regels: iedereen is 
gered. Ons moderne waardenstelsel respecteert alle ideeën en geloven. Wij 
kunnen echter dit respect niet verwarren met de erkenning van fanatisme, 
dat ons ervan weerhoudt om op een beschaafde manier met elkaar samen 
te leven. Wij moeten er allemaal toe bijdragen om een stelsel van vrede 
en zekerheid op te bouwen, zonder verdeeldheid – een stelsel dat vandaag 
meer haalbaar is dan in enig vorig tijdperk. Het terrorisme te kunnen be-
vechten vereist een sterke wereldorde, die op respect voor alle geloven is 
gebaseerd. 

Tijdens de in 2002 gehouden vergadering van het ‘’World Economic Fo-
rum’’ hebben de godsdienst leiders die uitgenodigd waren, hun verlangen 
uitgesproken om nauwer met politieke leiders samen te werken, om een 
rechtvaardige en gelijkberechtigde nieuwe wereldorde tot stand te bren-
gen. Zij zeiden: “Wij onderschrijven enthousiast het project van een voort-
durende dialoog te initiëren, om het kader te creëren dat de leiders van 
religie, zaken, politiek en de maatschappij integreert. Laten wij de krachten 
bundelen om deze gelegenheid te grijpen’’. 
Het motief van een nieuwe wereldorde, die gebouwd is op verzoening tus-
sen alle godsdiensten, is echter niet zo eerbaar als het lijkt, omdat dit in 
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werkelijkheid neerkomt op het uitroeien van het christelijk Evangelie. Zo 
heeft Alan Morrison, hoofd van Diakrisis Internationaal, een christelijke 
apologetische bediening in Frankrijk, de navolgende opmerking gemaakt 
over deze nieuwe levens – en wereldbeschouwing: 
‘’ Wat we hier hebben is, dat wereldbestuur en wereldreligie naar elkaar toe 
groeien, met het gemeenschappelijke utopische doel een nieuwe wereldor-
de te creëren, zonder de Christus van de Bijbel en zonder de zendingsop-
dracht van het christelijk evangelisme. De voorgewende reden achter deze 
samengroeiing is de instelling van vrede op aarde, maar de echte bedoeling 
is het uitroeien van het christelijk Evangelie’’.                                                                             

Omdat de christelijke geloofsbasis evangelisch is, zal er noodzakelijkerwijs 
een conflict zijn tussen de christen die Jezus uitspraak ernstig neemt:‘’Ik 
ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot de Vader, 
dan door Mij’’. (Joh.14:6), en anderzijds degene die gelooft dat alle religies 
gelijke en geldige wegen zijn naar God. In een wereld die toenemend ver-
enigd wordt door de samenvloeiing van economie, volken, rechtstelsels, 
culturen, godsdienstige en ethische regels, zullen dogmatische stellingen, 
zoals die van Jezus in Joh.14:6, niet geduld worden. 

De twee gezichten van de intergeloofsbeweging
Het is duidelijk dat de intergeloofsbeweging twee heel verschillende ge-
zichten heeft. Het ene is ingesteld op vrede en harmonie tussen verschil-
lende geloven en volken, en het andere op een bloedige confrontatie ter 
wille van totale overheersing d.m.v. slechts één godsdienst. Uiteindelijk zal 
dan een botsing van godsdienstige belangen meer dood en vernieling op 
aarde aanrichten als die van alle andere conflicten tezamen. De verenigde 
godsdiensten zullen geen vrede brengen maar oorlog. Volgens de Bijbelse 
profetieën zal er een kort tijdperk van valse vrede op aarde komen, voordat 
de leider ervan, de Antichrist, zichzelf ook tegen de God van de hemel zal 
verheffen en een wereldwijd schrikbewind zal voeren om zijn politieke én 
godsdienstige tegenstanders uit te roeien. De god van deze wereld, Satan, 
verblindt de zinnen van de ongeredde mensen (2 Kor.4:4) om hen te ver-
enigen voor de openbaring van de wereld regering en het universele messi-
as schap van de Antichrist. De leugen wordt wijd verspreid, dat alle geloven 
dezelfde schepper=god aanbidden en dat zij allemaal dezelfde boodschap 
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van liefde, verdraagzaamheid en onderlinge aanvaarding verkondigen. 
Deze valse premissen vormen de grondslag van de Multi godsdienstige oe-
cumenische beweging, die in de hele wereld snel veld wint. Bewegingen 
zoals de United Religions Initiativ (URI) en het ‘’Parlement van Wereld-
religies’’ (CPWR), Council for a Parliament of the World’s Religions, zijn 
bekende geloofsforums. Wereld lichamen zoals de Verenigde Naties stellen 
hun hoop op de oecumenische beweging om een wereld broederschap tus-
sen alle mensen te scheppen en het mensdom te verenigen in voorberei-
ding op de instelling van de nieuwe wereldorde. Deze Babylonische geest 
van ‘elkaar bij de handen vatten om de wereld te verenigen’, verspreidt zich 
snel naar alle godsdienstige leiders in de wereld. Zij banen de weg voor de 
ruiter op het witte paard van Openbaring 6, die de valse vredevorst is die 
op het aardse toneel zal verschijnen. In nabootsing van Christus en Zijn 
bruid, de ware Gemeente, zal de Antichrist ook een bruid hebben: de moe-
derorganisaties van alle valse geloven. In Openbaring 17 wordt gezegd dat 
zij op de rug van het ’beest’ zal zitten. Haar naam is ‘’Verborgenheid; het 
grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde’’ (vs.5). 
Zij heeft het bloed van de heiligen aan haar handen, en daardoor wordt 
zij beschreven als de grote tegenstandster van Gods Koninkrijk op aarde. 
Ware christelijke gelovigen zullen zich niet begeven in een oecumenische 
associatie met niet christelijke geloven:                                                                        
“Welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial, of welk deel 
heeft een gelovige samen met een ongelovige? Welke gemeenschappelijke 
grondslag heeft de tempel Gods met de afgoden? Wij toch zijn de tempel 
van den levenden God. Daarom gaat weg uit hun midden en scheidt u af, 
spreekt de Heere” (2 Kor.6:1517).

Na de komst van de Antichrist zal de oecumenische organisatie van valse 
gelovigen slechts 3,5 jaar hebben om zijn heerschappij te voeren, en de 
hele wereld te verenigen achter de Antichrist als de universele leider van 
alle geloven. Daarna zal de Antichrist zichzelf in de positie van wereldmes-
sias en God stellen en de onvoorwaardelijke aanbidding van alle mensen 
opeisen. Paulus zegt van deze tegenstander dat hij zich ‘’verheft boven al 
wat God genaamd, of als God geëerd wordt, alzo dat hij in de tempel Gods 
als een god zal zitten, zichzelf vertonende, dat hij God is’’ (2 Thess.2:4). 
Op dat ogenblik zal het tweede gezicht van de intergeloofsbeweging ge-
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openbaard worden. Het zal dan duidelijk worden dat de verenigde gods-
diensten, in plaats van blijvende vrede, in feite het toneel geschapen hebben 
voor de allergrootste confrontatie op aarde. De oecumenische beweging 
zal zelf het eerste slachtoffer zijn, wanneer de Antichrist de verplichte aan-
bidding van zichzelf als God instelt. Openb.17:16 zegt: ‘’En de tien hoornen, 
die gij gezien hebt op het beest, die zullen de hoer haten, en zij zullen haar 
berooid maken en naakt haar vlees eten en haar met vuur verbranden’’. 

• De Antichrist zal dan zijn volgelingen mobiliseren: nl. zij die hem 
aanhangen en zijn nummer (666) ontvangen hebben. Dit zal leiden tot 
een oorlog tussen twee koninkrijken: dit van God en dat van de Satan. De 
Antichrist en zijn legermachten zullen een beslissende nederlaag lijden, en 
daarna komt de zichtbare vestiging van Christus’ Koninkrijk op aarde. De 
intergeloofsbeweging, met al zijn valse eenheids en vredespraatjes, dient 
dus het doel van de Antichrist: nl. de mensheid misleiden en samenwerken 
met de komende Antichrist en zijn strijd. Het uiteindelijke gevolg is dat het 
zal leiden tot een wereldoorlog, een strijd tussen de ware God en de Alli-
antie van de Antichrist. Waar ligt dan onze loyaliteit: bij de Bijbelgetrouwe 
christenen, of bij het oecumenische compromis makende christendom? 
Slechts de Heere Jezus kan de ware vrede scheppen, zowel in ons hart als 
op aarde. Hij heeft gezegd: ‘’Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet gelijk 
de wereld [hem] geeft, geef Ik [hem] u’’ (Joh.14:27). Er is een groot verschil 
tussen christelijke en wereldse vrede. Eerst genoemde is gebaseerd op de 
verzoening van God met de mens, door de kruisdood van Jezus Christus, 
laatstgenoemde op humanistische onderhandelingen en compromissen.
Samengesteld door John Bakker, Driebergen, 22-11-2016.

Geraadpleegde bronnen:
Franklin ter Horst: Nieuwe Wereld in opmars
Europa en de Nieuwe Wereldorde: dr. Theol. Lothar Gassmann
Een Nieuwe Wereld Orde of waardige beschaving: Arjan Bos 
De Intergeloofsbasis voor de Nieuwe Wereldorde: Prof. Johan S. Malan                                                                 
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Franciscus I en de eed van de Jezuïten
Erik John Phelps heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de Jezuïten als 
orde. Hij schreef hier het boek “Vatican Assassins” over. Aan de hand van 
deze orde, waar de nieuwe paus lid van is, toont hij hun invloed aan in 
grote oorlogen en beroeringen in de wereld.

De Orde is in 1534 gesticht door Ignatius van Loyola met als doel ieder 
spoor van de Protestantse Reformatie te vernietigen. Paus Paulus de derde 
stichtte de Orde in 1540 formeel. Als gevorderde Jezuïet dient men een 
eed af te leggen. Deze wordt de vierde eed genoemd. Slechts twee procent 
van de Jezuïeten legt deze eed af. De eed geeft toegang tot de hogere graad 
binnen de orde. 

Het begin van de eed luidt:
“Ik beloof en verklaar dat ik, wanneer de gelegenheid zich voordoet, mee-
dogenloos oorlog zal voeren, in het geheim of openbaar, tegen alle ketters, 
Protestanten en Liberalen, zoals ik geïnstrueerd ben te doen, om ze uit te 
roeien en te verdelgen van de gehele aarde; en dat ik geen leeftijd, sekse of 
stand zal sparen; en dat ik zal ophangen, verbranden, doen wegkwijnen, 
koken, villen, wurgen en levend begraven deze schandelijke ketters, de ma-
gen en baarmoeders van hun vrouwen zal openrijten en de hoofden van 
hun kinderen tegen de muur zal verpletteren, met het doel hun afschuwe-
lijke ras voor altijd te vernietigen. Wanneer dit niet openlijk gedaan kan 
worden, zal ik in het geheim de beker met gif gebruiken, het wurgende 
touw, het staal van de lange dolk of de loden kogel, ongeacht de eer, rang, 
waardigheid of autoriteit van de persoon of personen, zoals ik, wanneer 
dan ook, geïnstrueerd zal worden door een agent van de Paus of Superieur 
van de Broederschap van het Heilige Geloof, van de Jezuïeten Orde”.

Na het afleggen van de bovenstaande eed wordt dan gezegd:
 “Ga dan de hele wereld in en neem bezit van alle landen in de naam van 
de Paus. Laat hem, die hem (de paus) niet zal accepteren als de Plaatsver-
vanger van Jezus en zijn Plaatsvervangende bestuurder op aarde, vervloekt 
zijn en uitgeroeid worden”.
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Het verschil in wereldordes.
Allerlei publicaties over de Nieuwe Wereld Orde roepen een beeld op dat 
er meer aan de hand is dan gedachtenspinsels, fantasieën of verdachtma-
kingen. Er is inmiddels zoveel bekend, hetgeen ook uit het bovenstaande 
blijkt, dat we echt moeten denken aan een zorgvuldig gekozen strategie 
voor het bouwwerk van een geïntegreerde mondiale politieke en economi-
sche structuur. Zoals Rockefeller in zijn memoires ook heeft bekend. 

Hoe moeten we daar als christen tegen aan kijken? Het doet ons denken 
aan hetgeen wij in de Bijbel kunnen lezen over de macht van de antichrist 
in het einde der tijden. Antichristelijke machten zullen in het einde der tij-
den steeds machtiger worden. De roep om een sterke man zal steeds meer 
worden gehoord, omdat de landen en volkeren, ook de VN niet in staat 
zijn de vrede te bewaren en het geweld en de misdaad te keren. In dit alles 
zien we dat Israël steeds meer de zondebok wordt van de Verenigde Naties. 
Dat stemt ook overeen met de Bijbelse profetieën. Volgens de Bijbel loopt 
dit uit op een massale oorlog tegen Israël, teneinde Israël te dwingen te 
handelen zoals de volkeren denken dat Israël handelen moet. 
Dit loopt, nog steeds volgens de Bijbel, verkeerd voor de volkeren af. Want 
als de nood het hoogst is, is de redding nabij. De Messias Yeshua van Israël 
zal op dat moment terugkeren, het voor Israël opnemen en de volkeren 
vernietigen die tegen Israël zijn opgestaan. 
Waarom doet God dit? God doet dit omdat het volk Israël nog altijd Zijn 
oogappel is. Dit, ondanks het feit dat de grote meerderheid van het Joodse 
volk niet meer gelooft in God en in Messias Jezus. Tijdens of direct na de 
terugkeer van de Messias Jezus zal echter heel Israël zich bekeren tot God 
en tot de Messias Jezus. 

Daarna komt er volgens de Bijbel inderdaad een NIEUWE WERELD 
ORDE. De Bijbel noemt dit het Duizend jarig Vrederijk, (Openbaring 
20:16). Tijdens deze periode wordt de satan gebonden, zodat hij de volke-
ren niet meer kan verleiden en macht uitoefenen. Dus toch een Nieuwe 
Wereld Orde maar wel heel anders dan de huidige machthebbers, leiders 
en paus denken. 
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20. god en de 
moderne afgoden 
Christelijke dwaalleringen.

1. Jezus plus filosofie/wijsbegeerte- wetenschap.
De apostel Paulus veroordeelde indringend iedere filosofische theorie over 
God die meende het bestaan van de wereld en de normen van goed en 
kwaad te kunnen verklaren, los van de goddelijke openbaring in de Bijbel, 
Kolossenzen 2:8: Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en 
inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grond-
beginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. 9 Want in Hem woont heel 
de volheid van de Godheid lichamelijk.10 En u bent volmaakt geworden in Hem, 
Die het Hoofd is van iedere overheid en macht.
Filosofie is zinloos omdat zij niet is bebaseerd op Christus, maar op de 
overlevering van mensen en de wereldgeesten. Menselijke wijsheid kan 
niets toevoegen aan Gods openbaring. Zij staat die goddelijke openbaring 
zelfs in de weg. 
Wetenschap is een goede zaak. Alleen als de wetenschap zich boven de 
Schrift stelt, staat zij de goddelijke openbaring in de weg. De evolutie the-
orie bijvoorbeeld is in strijd met de goddelijke openbaring in Genesis 1 en 
2. Door niet meer in de letterlijke schepping te geloven, zoals God ons die 
geopenbaard heeft, is de afval in de Gereformeerde kerken begonnen. 
1 Timotheus 6:20 O Timotheüs, bewaar het u toevertrouwde pand, wend u af 
van onheilige, inhoudsloze praat en tegenstellingen van de ten onrechte zo ge-
noemde kennis.

2. Jezus plus wetticisme
De apostel Paulus waarschuwt tegen wetticisme in de gemeente. Hij zegt in 
Kolossenzen 2: 16 Laat dus niemand u veroordelen inzake eten of drinken, of op 
het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten Zie ook 1 Tim.4:1-5
Deze waarschuwing is ook nu nog altijd actueel. Ook nu worden mensen 
veroordeeld omdat zij tot een andere kerk/gemeente behoren dan de mij-
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ne. Alleen mijn kerk is de ware kerk! Alleen in mijn kerk wordt de goede 
Bijbelse boodschap gebracht. Of veroordeling op het gebied van kleding. 
Hoewel er natuurlijk wel grenzen gesteld dienen te worden. De korte da-
mesrokjes in de behoudende reformatorische kerken zijn absoluut niet in 
overeenstemming met de richtlijnen in Gods Woord. Ook veroordeling in 
het vervullen van de godsdienstige verplichtingen komt veelvuldig voor. 
Het is op zich niet erg als men over bepaalde zaken anders denkt, als dit 
maar niet tot een wet, tot het belangrijkste van onze godsdienst wordt 
gemaakt, of tot een twistgrond. Ook veroordeling door leergeschillen in-
zake de uitleg van de Bijbel komt veelvuldig voor. Vermoedelijk hebben 
de broeders of zusters in dergelijke situaties verzuimd om gezamenlijk de 
Heere te smeken of Hij door Zijn Heilige Geest hun in alle waarheid wil 
leiden. Vgl. ook de Galaten brief. Wetticisme is iets anders dan veroordelen!

3. Jezus plus vervangingstheologie
De vervangingstheologie is al een oud kwaad, dat tot op heden nog steeds 
voortwoekert,(Augustinus).
Deze theologie houdt in, dat men de mening is toegedaan dat de kerk in 
de plaats van Israël is gekomen. Israël heeft de Messias verworpen en zou 
daardoor niet meer Gods volk zijn. De beloften van God voor Israël zijn 
verbeurd verklaart door de kerk en hebben deze aan zichzelf toegerekend.
Misschien is het woord “geroofd”wel op zijn plaats, net zoals b.v. in We-
reldoorlog II, toen de bezittingen van de Joden geroofd zijn. Nu, na 72 
jaren moeten de erfgenamen nog juridische procedures voeren om hun 
bezittingen terug te krijgen. 
Vóór de Tweede Wereldoorlog verwachtte men in geen enkele kerkgemeen-
schap dat Israël naar het beloofde land zou terugkeren. Het waren enkelin-
gen die deze verwachting wel hadden zoals b.v. Johannes de Heer en som-
mige vroegere puriteinen. Bovendien was men van mening dat de beloften 
aan Abraham nu zijn overgegaan op de kerk. Verschillende opschriften in 
de Bijbel (SV) tonen deze mening duidelijk aan en zijn tot op heden nog 
nooit verwijderd. De beloften aan Abraham worden in het doopformulier 
dan ook toegekend aan de leden der gemeente en aan hun kinderen. 
De vervangingstheologie is één van de hoofdoorzaken geweest van de 
vervolging van de Joden gedurende de laatste 1700 jaren. Verschrikkelijke 
moordpartijen, w.o. de Holocaust, hebben plaatsgevonden. De kerk kon 
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natuurlijk na 1948 niet meer ontkennen dat de beloften van God werden 
vervuld, hoewel er christenen zijn die betogen dat de oprichting van de 
staat Israël mensenwerk is, maar onder Gods toelating. Maar veel verder 
zijn veel kerken in het algemeen niet gekomen. Zelfs christenen die aan 
Israël goed willen doen, hebben veel moeite met het loslaten van de ver-
bondstheologie zoals deze in veel kerken nog wordt geleerd. Deze theolo-
gie houdt o.a. in dat de beloften aan Abraham en het verbond met Abra-
ham (1 Kron.16:15) niet meer voor Israël gelden, maar nu voor de kerk zijn. 
Maar Gods beloften aan Abraham zijn eeuwig en God is geen leugenaar. 
Psalm 105: 8-11. Het Nieuwe Verbond in het bloed van de Heere Jezus is  in 
eerste instantie met Joden opgericht en niet met de kerk uit de heidenen, 
die er op dat moment ook nog niet was.De gelovigen uit de volkeren zijn  
ingelijfd in de edele olijf en zijn daardoor deelgenoten geworden.
Zie 1 Korinthiërs 11:23. De Joodse discipelen van de Messias waren de eerste 
leden van dat Nieuwe Verbond. De heidenen die tot geloof in de Messias 
komen, mogen daar deel van uitmaken. En tenslotte, heel Israël zal zalig 
worden op het moment dat de Messias Jezus terugkomt op de Olijfberg.

4. Jezus plus ascese
Een asceet is iemand die een leven van vergaande zelfverloochening leidt 
om daardoor Gods vergeving 0f gunsten te verdienen. In meer extreme 
vorm zien we dat in het kloosterleven; 1Tim.4:3. Dit heeft altijd mensen 
aangetrokken, die meenden dat het voor de verzoening van hun zonden 
en het echte geestelijke leven nodig was, om in vrijwillige armoede te leven 
en in celibaat te gaan. Nu is zelfverloochening niet verkeerd. De Heere 
heeft dit vele malen willen zegenen. Maar dan is er geen sprake van ver-
zoening of de hemel verdienen door middel van goede werken. Het diepe 
motief voor ascese is vaak hoogmoed in plaats van zelfverloochening en 
nederigheid. Door ascese wil men via menselijke inspanning in de goede 
verhouding tot God komen. De Bijbel leert ons echter dat het bloed van de 
Heere Jezus ons reinigt van alle zonde en dat we alleen door het geloof in 
het volbrachte werk van de Heere Jezus zalig worden, Ef. 2:8,9. Ik herinner 
mij nog een uitspraak van kardinaal Simonis (R.K), waar hij zegt dat hij 
niet wist of hij behouden was, omdat hij er niet zeker van was of hij wel 
genoeg goede werken had gedaan. Dan vraag ik mij toch wel af in welke 
Jezus hij gelooft. 



296

5. Jezus plus Koninkrijk-Nu bouwen
Er bestaan vandaag veel ketterse leringen met betrekking tot het Konink-
rijk van God. Daar is, o.a. de charismatische “koninkrijk nu”-theologie die 
leert dat wij door menselijke inspanning het Koninkrijk op aarde moeten 
oprichten, soms door middel van wonderen en tekenen die alleen aan de 
apostelen voorbehouden waren. 
De Koning is in de hemel en het Koninkrijk is nog niet op aarde opgericht. 
In plaats daarvan verblijft het Koninkrijk van God in het verborgene in de 
vaak kleine, Bijbelgetrouwe gemeenten, terwijl het valse koninkrijk van de 
duivel snel groeit en zich over de hele wereld verspreidt (Matt. 13:31-32). 
De Heere Jezus zei dat het Koninkrijk Gods binnen in u is, Lukas 17:20,21.

In het oude Testament hebben de profeten vele malen gesproken over het 
toekomstige Koninkrijk van de Messias, de grote Zoon van koning David, 
Mattheus 1:1. Hij zal komen en op aarde een Koninkrijk van vrede en ge-
rechtigheid oprichten. Hij kwam daarvoor in de eerste plaats tot Israël, het 
door Zijn Vader uitverkoren volk. Maar zij hebben hun Koning verwor-
pen, Joh.1:11,12; Jesaja 9:6-7; Daniël 2:44; 7:14.

Zowel Johannes de Doper als de Messias Zelf predikten dat het Koninkrijk 
nabij was gekomen, (Matt.3:2 en 4:17). Jezus waarschuwde Zijn volk dat 
het Koninkrijk van God van hen zou worden weggenomen, als ze Hem 
niet aanvaardden als hun Koning. Het zou een heerlijk Koninkrijk op aar-
de worden, maar de leiders van het Joodse volk waren daar niet gevoelig 
voor. Jezus leerde Zijn discipelen om te bidden dat Zijn Koninkrijk mocht 
komen (Lukas 11:2). Jezus zei ook dat Koninkrijk opgericht zou worden 
na de grote verdrukking, (Lukas 21:31). Het is duidelijk dat het Koninkrijk 
van God niet eerder wordt opgericht dan bij de wederkomst van Jezus op 
aarde. Dus heeft het bouwen aan dat Koninkrijk alleen zin, indien het op 
een geestelijke manier gebeurt, namelijk door de verkondiging van het 
Evangelie. Alle andere pogingen om het Koninkrijk letterlijk NU op aarde 
te realiseren zijn tot mislukking gedoemd. Het Koninkrijk van de Messias 
Jezus zal komen bij Zijn komst, met kracht en heerlijkheid. 

Mensen die nu het Koninkrijk letterlijk op aarde willen bouwen zijn o.a. 
Martin Koornstra en zijn vrouw Karin. Dit gebeurt via hun organisatie 
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Royal Mission. Hierbij zijn ook betrokken Martin en Annemarije Dol (Bij-
belschool) en Gerlof en Margreet Wiersma, veldwerkers. Hun bediening 
is gericht op o.a. bevrijding, genezing, tekenen en wonderen. Zij gronden 
hun bediening op de opdracht die de Heere Jezus op een bepaald moment 
aan Zijn discipelen gaf. Deze staat in Mattheüs 10:7.8. Maar door hierop te 
focussen worden deze teksten uit hun verband gerukt en gelden niet meer 
voor ons. 
De opdracht van de Heere voor alle discipelen staat in Mattheüs 28:19 en 
20. En daar vinden we geen tekenen en wonderen, geen opwekking van 
doden enz.  

6. Jezus plus welvaartsevangelie
Het is normaal voor een christen dat hij een overvloed van aardse zegenin-
gen, succes, rijkdom en voorspoed ontvangt.

Diverse tv-evangelisten -vooral in kringen van het welvaartsevangelie - 
hebben weinig boodschap aan Gods Woord. Sommigen halen miljoenen 
per jaar binnen. Het zijn op geld beluste predikers. Zij verplaatsen zich in 
privé-vliegtuigen, sportwagens, Rolls Royces, wonen in riante villa’s. Deze 
predikers lijken wel erg ver afgedwaald van de eenvoud die de Heere Jezus 
kenmerkte.
Auteur Hans Frinsel noemt de Welvaartsevangelisten een “hardnekkige 
verleiding”. Hij schrijft, dat toen veertig jaar geleden het welvaartsevange-
lie in Amerika opkwam, de Welvaartsevangelisten het Evangelie aanpasten 
bij de hang naar rijkdom en het najagen van materiële overvloed. Later 
sloeg dit over naar Europa en geconstateerd kan worden dat veel elemen-
ten van deze dwaalleer zich overal in de evangelisch charismatische be-
weging genesteld hebben. De bekende pinkstertheoloog dr. Gordon Fee 
zei: ‘Amerikaans christendom is snel geïnfecteerd aan het raken met een 
kwaadaardige ziekte, het zogenaamde welvaarts- en gezondheidsevangelie, 
dat nog maar erg weinig van het karakter van het Evangelie in zich heeft.’ 
Sektenspecialist dr. Walter Martin en theoloog dr. Dan McConnell kwali-
ficeerden deze leer als ‘cultic’ – sektarisch – omdat het een buiten-Bijbels 
element aan het Evangelie toevoegt en tot centraal thema maakt.

De huidige schatrijke welvaartsevangelisten promoten zichzelf en zijn Bij-
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bels gezien het spoor volkomen bijster omdat zij het Evangelie vooral als 
iets winstgevends beschouwen (1 Timótheüs. 6:5). Met welvaartsevangelis-
ten als Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Benny Hinn en Todd Bentley, 
(collega van John Arnott) kreeg het welvaartsevangelie zijn meest banale 
vorm. De gaven van de Geest worden door deze figuren gecorrumpeerd 
en misbruikt om bizarre leringen en praktijken te rechtvaardigen. In Mat-
théüs 11:28-29 zegt de Heere Jezus dat wij Hem in gehoorzaamheid moeten 
volgen. 

Kenneth Hagin leerde dat de mens op voet van gelijkheid met God is ge-
schapen, een kopietje van God, een soort kleine god dus. Kenneth Cope-
land ging zelfs zover dat hij God een lengte van ongeveer 1.85 meter toe-
mat.
Copeland zegt: ‘Je hebt geen God in je, je bént een God.’ En een god is niet 
arm. Kenneth Copeland is een vrijmetselaar, maar probeert dit voor de 
buitenwereld te verbergen. Hij gedraagt zich regelmatig als een dronken-
lap en loopt dikwijls schaterlachend en hinnikend als een paard over het 
podium. En de aanwezigen, die vinden het allemaal prachtig en denken 
dat Gods Geest hier aan het werk is. 

Copeland heeft de beschikking over een miljoenen kostend privé straal-
vliegtuig en heeft daarnaast nog drie andere vliegtuigen. Zijn kerk in Ne-
wark Texas heeft een eigen start- en landingsbaan, inclusief een hangar 
voor zijn vliegtuigen. De verklaring van Copeland aan zijn volgelingen: 
‘De Heer sprak tot mij en zei: jij gaat nú geloven dat je een Citation 10 
krijgt’. Hij beloofde dat hij de jet alleen ter ere van Jezus zou gebruiken. En 
zo zijn er meer predikers met een privé-jet. De Nigeriaanse predikant Ayo 
Oritsejafor kreeg in 2012 van zijn kerk een vliegtuig vanwege zijn veertig-
ste verjaardag. Hij is echter niet de enige want ook andere voorgangers in 
Nigeria hebben een eigen privéjet, zoals Enoch Adeboye en Chris Oyakhi-
lome. Bisschop David Oyedepo, die een kerk heeft in Lagos, de hoofdstad 
van Nigeria, heeft zelfs vier vliegtuigen en huizen in de Verenigde Staten 
en Groot-Brittannië. Ze roepen de gelovigen op om geld te geven aan de 
kerk waarop God hun rijkelijk zal zegenen.

Joyce Meijer (Family 7)
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Joyce Meyer is een ijzersterke merknaam, die door het bedrijf  “Joyce Meyer 
Ministries” met groot succes voornamelijk aan de vrouw wordt gebracht.
De hoofdboodschap van Joyce Meyer is weliswaar het zoeken naar en wan-
delen met God. Maar toch klinkt er ook een verontrustende en duidelijk 
waarneembare ondertoon door van de Word of Faith doctrine.
Word of Faith leert, dat God ieder mens gezond, rijk en voorspoedig wil 
zien en dat “woorden van geloof” dit mogelijk maken. Een boodschap die 
“Bijbels” wordt gemaakt door Bijbelteksten letterlijk te interpreteren, uit 
hun context te halen of te parafraseren (omschrijven).

Het geloven in een God die ons gezond, rijk en welvarend wil zien, is op 
zich al on-Bijbels. Joyce Meyer voegt daar nog eens aan toe, dat God niks 
kan doen, maar dat wij zelf aan de slag moeten. En wel, door de dingen die 
we willen hebben met het hart te geloven en met de mond te belijden. Zo 
gebruiken we “woorden van geloof” om onze wensen uit Gods wil te trek-
ken en kunnen we onze eigen realiteit scheppen. Volgens Joyce is dit een 
universele spirituele wet, die zowel voor gelovigen als ongelovigen geldt.
Deze uitspraak typeert Joyce Meyer: “Ik wil niet mijn hele leven gebruiken 
om te praten over het beloofde land, zonder er ooit te zijn geweest.” Joyce 
wil nu al in rijkdom leven. Een dwaling die de kop kan opsteken wanneer 
Bijbelteksten letterlijk worden genomen, waardoor geestelijke rijkdom 
wordt verward met materiële rijkdom. En als ze in dit verband dingen zegt 
als “Ik wil geen kleren maken, ik wil ze kópen. Ik wil niet in de keuken 
staan om te koken, maar wil in een restaurant eten”, dan lacht haar publiek 
zich een kriek. Want Joyce is hun voorland. Geef en u zal uitbundig gege-
ven worden, zo belooft Joyce Meyer.

Zo stroomt er jaarlijks 100 miljoen dollar de Joyce Meyer Ministries bin-
nen. Een stroom waarin de Meyers zich met graagte onderdompelen, zoals 
blijkt uit dit in 2003 verschenen rapport. Ik zal er een paar zegeningen 
uitlichten, die Joyce Meyer en haar familie, met dank aan de gulle gevers, 
ten deel vielen.
– Joyce Meyer en haar man bewonen een luxe landhuis van $2.000.000.
– In ruil voor zijn werkzaamheden bij de charitatieve tak van het familie-
bedrijf van Joyce Meyer, geniet haar echtgenoot een liefdadigheidssalaris 
van $ 450.000.
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-De 4 kinderen hebben allemaal een huis van gemiddeld  $ 500.000 uit het 
bedrijf van moeder gekregen.
-Vanzelfsprekend moet iemand die in het middelpunt van de publieke be-
langstelling staat er representatief uitzien. En als je rijk bent zijn de moge-
lijkheden daarvoor legio. Zoals een garderobe van de bovenste plank. Of 
plastische chirurgie, die van een 70-plus-ster een tijdloos idool maakt.
-Verder wordt er door de familie Meyer in auto’s uit het topsegment gere-
den.
-En wist u dat Joyce Meyer niet wandelt met God? Nee, ze vliegt met God. 
In een heuse privé-jet van $10.000.000. Want: “the show must go on”.

7. Jezus plus bevrijdingstheologie
Bevrijdingstheologie is vooral in Latijns-Amerikaanse landen een populai-
re theologie. In de bevrijdingstheologie staat de bevrijding van de zonde 
centraal. In de ogen van de bevrijdingstheologen is “zonde” in de westerse 
benadering gericht op het handelen van de individuele gelovige (het verge-
ven van individuele zonden als de leugen, seksuele misdraging, oplichterij, 
overspel, moord), terwijl het begrip “zonde” volgens de bevrijdingstheo-
logen veeleer te vinden is in sociale onderdrukking, slavernij, ongelijkheid, 
economische onrechtvaardigheid enzovoort. Vaak sluiten bevrijdingstheo-
logen het concept van individuele zonde zelfs uit; enkele onder hen zijn 
overtuigde deterministen en stonden van begin af op gespannen voet met 
de rooms-katholieke geloofsleer. De radicaliteit van het Evangelie is het uit-
gangspunt: Christus’ menslievendheid en zijn inzet voor de armen, zoals 
beschreven in de Bergrede en in Mattheüs 25 en de eerste christengemeen-
ten/kerken en hun solidariteit staan centraal in de bevrijdingstheologie. 
Bevrijdingstheologen stonden zeer kritisch ten opzichte van de gevestigde 
orde en de Zuid-Amerikaanse dictaturen. Niet zelden namen zij de wapens 
op om de zogenaamde volksonderdrukkers te bestrijden. Hierbij stonden 
zij vaak aan de zijde van radicaal-marxistische guerrillastrijders. De later 
sterk geworden pacifistische stroming binnen de bevrijdingstheologie wijst 
echter gewelddadige acties af. Ook binnen het Jodendom, het Palestijnse 
christendom en de islam is er de laatste jaren sprake van een eigen bevrij-
dingstheologie.

De bevrijdingstheologie kwam in de jaren zestig in Zuid-Amerikaanse lan-
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den op. Tijdens de Tweede Latijns-Amerikaanse Bisschoppenconferentie 
kreeg zij haar specifieke benaming.

In de jaren zeventig nam haar populariteit toe onder met name jonge afge-
studeerde Latijns-Amerikaanse theologen en priesters. De bevrijdingstheo-
logie wijkt sterk af van de Europese en Noord-Amerikaanse theologieën. 
Zij neemt de problematiek van de armen in de samenleving als uitgangs-
punt. De bevrijdingstheologie wil praktisch zijn, niet alleen bedreven als 
studie, maar toegepast in de praktijk. De bevrijdingstheologie gaat uit van 
een marxistische maatschappij-analyse. Men kiest expliciet voor de term 
bevrijding en niet voor de term ontwikkeling. Ontwikkeling is in de ogen 
van de bevrijdingstheologen een “Westerse” benadering van de armoe-
de-problematiek en impliceert een traag hervormingsproces, terwijl bevrij-
ding een zekere radicaliteit voorstaat.

Hoewel de bevrijdingstheologie in Europa en Noord-Amerika tegenwoor-
dig weinig aanhangers meer kent, speelt zij in Latijns-Amerika nog steeds 
een rol van betekenis.

In de tweede helft van de jaren 90 ontwikkelde zich onder christenen in 
de door Israël bezette gebieden een eigen versie van bevrijdingstheologie, 
die zich binnen de theologiebeoefening keerde tegen de zogenaamde Is-
raël- theologie en de vereenzelviging van de staat Israël en het Beloofde 
Land. Deze Palestijnse theologen, waaronder Naim Ateek en Mitri Raheb 
hebben zich met hun medestanders verenigd in Sabeel, een oecumenisch 
samenwerkingsverband voor Palestijnse bevrijdingstheologie en vinden 
weerklank onder Joodse bevrijdingstheologen als Mark Braverman en 
Marc Ellis. Binnen de islamitische wereld deden in de jaren 80 de Marok-
kaan M.A. Lahbabi (1922-2005) en de Egyptenaar H. Hanifi (1935) van zich 
spreken als moslim bevrijdingstheologen, alsmede de Zuid-Afrikaan Farid 
Esack. Hun vertoog werd aan het einde van het eerste decennium herno-
men door de Amerikaanse Iraniër Hamid Dabashi.
De bevrijdingstheologie wijkt duidelijk af van de Bijbel door een vrijzin-
nige uitleg van de Bijbel. Met vrijzinnig bedoel ik dat de menselijke visie 
over de Bijbel wordt gelegd. Men heeft zelf bepaalde ideeën ontwikkeld en 
zoekt bevestiging hiervan d.m.v. Bijbelteksten. B.v Jezus was een Palestijn.
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8. Jezus plus delen van het Judaïsme
Men hoort de laatste jaren regelmatig verkondigen dat wij de rabbijnen 
nodig hebben om de Bijbel goed te leren begrijpen en goed te kunnen 
uitleggen. Ja, men gaat soms zover door te stellen dat de kerken de Bij-
bel nog nooit goed hebben begrepen en daarvoor heel speciaal de Joodse 
feesten moeten bestuderen. De schrijvers van het boek “Wake Up” gingen 
daarin heel ver, door te stellen dat we de Talmud, de Joods traditie en de 
Joodse cultuur nodig hebben om het Woord te kunnen begrijpen. Maar 
die hype is inmiddels weer voorbij. Andere personen die een dergelijke me-
ning propageren zijn Joseph Shulam (Jeruzalem), docent van Bijbelschool 
Lamdeni en Mark Kinzer, een Messias belijdende rabbi uit de USA. 
De Schrift zegt echter dat wij geen andere uitlegger nodig hebben dan de 
Heilige Geest Die in alle waarheid leidt en we moeten altijd Schrift met 
Schrift vergelijken. Wij hebben ook geen kennis van de Joods cultuur en de 
Joodse traditie nodig als voorwaarde om de Bijbel te verstaan. En wij heb-
ben zeker geen uitleg van rabbijnen nodig die Jezus nog steeds verwerpen 
als hun Messias en die dus ook de Heilige Geest niet ontvangen hebben. 

9. Jezus plus bijzondere gaven van de Geest (charisma)
Nooit heeft de Here Jezus beloofd, dat als Zijn volgelingen de Heilige Geest 
zouden ontvangen, zij de dwaze gevolgen zouden ontvangen zoals die nu 
in allerlei evangelisch charismatische bewegingen te zien zijn. Hij beloofde 
Zijn volgelingen, dat zij onderricht van Hem zouden ontvangen en dat zij 
in de Bijbelse waarheid geleid zouden worden. Johannes 16:13 Maar wan-
neer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de 
waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal 
hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen. 14 Die 
zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen. 
Want zou het werkelijk zo kunnen zijn dat God het beeld van mensen die 
zich als idioten gedragen, gebruikt als uitdrukking van Zijn Heilige Geest? 
God schept geen verwarring! Satan echter corrumpeert alles wat God vol-
maakt heeft geschapen.
 
Er verschijnen aan de lopende band ‘herders’ die de massa begeesteren. Een 
daarvan is dominee Matthew Ford, voorganger van het Australische Fire It 
Up Ministries. Deze figuur laat door zijn krankzinnige gedrag openlijk zien 
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demonisch bezeten te zijn en legt dit vol trots uit als ‘zalving’ van de heilige 
Geest van God die door hem Pappie genoemd wordt. 
De organisaties New Wine en de Evangelische Werkgemeenschap in de 
PKN. zijn in meer of mindere mate beïnvloed door deze charismatische  
beweging.

Hoewel men spreekt over werkingen van Gods Geest zijn veel werkingen 
juist afkomstig van de geest waarvoor de Bijbel juist zo ernstig waarschuwt! 
De charismatische beweging bevindt zich op een groot aantal terreinen op 
bijzonder gevaarlijk terrein. Terwijl ze beweren dat alles wat ze doen, het 
werk van de Heilige Geest is, zijn ze in werkelijkheid aan het werk als hand-
langers van de duivel en doen zij de kunstjes die de satan hen laat doen. 
Nergens in de Bijbel lezen wij over de zogenaamde bijzondere tekenen 
die in een groot aantal charismatische gemeenten gedaan worden. Het is 
allemaal niet het werk van de Heilige Geest. Sprekers spreken vanuit hun 
eigen hart, maar niet vanuit Gods hart zoals dat in de Bijbel geopenbaard 
is. Natuurlijk zeggen zij dat ze wel uit Gods hart spreken. Satan zegt ook 
dat hij een engel des lichts is. Maar het is allemaal geen echt werk van de 
Heilige Geest.
 
Nooit heeft de Here Jezus beloofd, dat als Zijn volgelingen de Heilige Geest 
zouden ontvangen, zij de dwaze gevolgen zouden ontvangen zoals je die 
nu ziet in de charismatische beweging. Hij beloofde Zijn volgelingen, dat 
zij onderricht van Hem zouden ontvangen en dat zij in de Bijbelse waar-
heid geleid zouden worden door de Heilige Geest. 

Contemplatief christendom
Wat is contemplatief christendom? Ik citeer uit een nieuwsbrief van dhr. 
A.P. Geelhoed:
 
“De contemplatieve beweging, in de vorm waarin wij die momenteel te-
genkomen, is ontstaan in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw in de 
rooms-katholieke kerk. Via de charismatische beweging is het contempla-
tieve christendom inmiddels aan het doordringen in evangelische en refor-
matorische kringen. Het kenmerkende van de beweging is dat men ‘godser-
varingen’ zoekt door het toepassen van allerlei onbijbelse technieken. Via 
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deze technieken probeert men ‘God’ te ervaren. De voornaamste techniek 
is contemplatief gebed. Bij contemplatief gebed neemt men een gebeds-
woord of een gebedszinnetje. Sommigen in de beweging spreken over een 
gebedsmantra. Die ‘gebedsmantra’ gaat men telkens weer aandachtig her-
halen. Het liefst op het ritme van de ademhaling. Als gevolg daarvan, zo 
getuigt men, gaat men ‘God’ ervaren. Als je het lang genoeg doet”.

Op het Tweede Vaticaans Concilie werden de rooms-katholieken opgeroe-
pen om meer kennis te krijgen van andere godsdiensten, en om de weg 
van contemplatief gebed te laten herleven. De rooms-katholieke Kerk kent 
namelijk een verleden waarin mystici een duidelijke rol hebben gespeeld. 
Drie monniken van de St. Joseph Abbey, Keating, Meninger en Pennin-
ton, begonnen aan een intensieve dialoog met leiders uit andere wereld-
godsdiensten. Zij kregen les van een oosterse zen meester. Hij leerde de 
monniken de theorie en de praktijk van zen meditatie. Tevens kregen de 
monniken les in transcendente meditatie. Keating legde andere monniken 
de volgende vraag voor: “Kunnen wij de christelijke traditie in een vorm 
gieten die haar toegankelijk maakt voor mensen die vandaag in een actieve 
bediening staan en voor jonge mensen die zijn onderwezen in een ooster-
se techniek en die we wellicht kunnen inspireren om terug te keren naar 
hun christelijke wortels, als we hen duidelijk kunnen maken dat er ook in 
de christelijke traditie iets dergelijks bestaat?” We weten hoe de huidige 
Protestantse- en Evangelische kerken en organisaties samenwerken met de 
rooms-katholieke Kerk, en hoe zij roomsen ook klakkeloos broeders en 
zusters in het geloof noemen. Via deze weg heeft het contemplatieve gebed 
ook ingang gevonden bij de reformatorische- en evangelische gelovigen!  
(A.P. Geelhoed)

De EO en “de weg naar binnen”
De EO beveelt het Jezusgebed aan. In samenwerking met het letten op de 
ademhaling, wordt dit ook wel het ademgebed genoemd. Het boek van Jos 
Douma hierover wordt dan ook door een EO aanbevolen. We zagen reeds 
dat meditatie en verlichting leidt tot verhoging van het ego, tot een New 
Age-achtige Christus-bewustwording in het binnenste van mensen, waar-
door mensen denken dat zij een stukje God zijn! Ook in de EO-brochure 
spreekt men over “de weg naar binnen”, men zegt: “de weg naar binnen is 
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een langzame en moeizame weg”. De EO is met een Christelijk sausje be-
land op de mystieke weg van de Oosterse religies! (A.P. Geelhoed)

10. Jezus plus de Torontoblessing
Het is een raadsel hoe allerlei figuren van het rechte pad zijn afgedwaald. 
Zij beslissen over de leer die geleerd en de levens die geleefd moeten wor-
den. Het is een gruwel in Gods ogen wanneer mensen boze werken ver-
richten en dan beweren dat zij de wil Gods doen. Deze verleiders menen 
een soort sensatie evangelie te moeten brengen waar wonderen, tekenen 
en allerlei bizarre manifestaties de boventoon voeren zoals onder meer is 
terug te zien in de onheilige Toronto-misleiding “Toronto Blessing” (Catch 
the fire Ministries). Het gaat bij de Toronto Blessing om een demonische 
invasie. De onheilige manier waarop men in die kringen omgaat met God, 
is zelfs ronduit godslasterlijk. Men wekt er zijn eigen geestelijke ervaringen 
op, de een nog meer bizar dan de andere. Het heeft de gemeente van Chris-
tus bijzonder veel schade berokkend en talloze mensen geestelijk bescha-
digd. Er is sprake van een totale verblinding bij de ‘herders’ uit die bewe-
gingen. Degenen die hun leugens ontmaskeren worden zelf voor leugenaar 
uitgemaakt en neergezet als vijanden van Gods werk. Mensen die vanuit 
het satanisme of uit oosterse godsdiensten tot bekering zijn gekomen rea-
geren ontsteld als ze zien wat er vanuit deze beweging wordt geleerd.Voor 
hen is het duidelijk dat er een demonische kracht aan het werk is, de zoge-
naamde Kundalini. Dat staat voor slangenenergie die zich door je lichaam 
heen manifesteert. Dit is ook wat we vanuit deze beweging zien. Mensen 
kronkelen draaien en rollen over de grond. Ze zijn totaal de controle over 
zichzelf kwijt.

Het begon allemaal met de uit Zuid-Afrika afkomstige Rodney Ho-
ward-Browne, die in de Verenigde Staten, Randy Clark (Vineyard, Missou-
ri) aanstak, die op zijn beurt bij John Arnott in Toronto ‘het vuur ontstak’.

Het is een wonderlijk verschijnsel dat zelfs vele ‘herders’ zich door de 
Toronto-gekte in de maling hebben laten nemen en proclameren om het 
‘Toronto vuur te grijpen’. Deze ‘herders’ hebben de zielen van vele cha-
rismatische christenen met hun bizarre manifestaties, onder demonische 
bezetenheid geplaatst. Honderden Pinkstercharismatische leiders zijn naar 
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Toronto afgereisd op zoek naar nieuwe ervaringen, emotie en spektakel 
om vervolgens deze ‘zegen’ op hun eigen gemeenteleden los te laten. Be-
vangen door een geest van hysterie hollen ze als kuddedieren voort om al 
deze idiote verschijnselen in hun samenkomsten te integreren. Met een 
grote naïviteit en argeloosheid geven gelovigen zich vervolgens aan de roes 
van de Toronto-gekte over. De duivel speelt zijn spelletje door christenen 
op deze manier bezig te houden met entertainment en manipulatie, om 
zo de aandacht af te leiden van werkelijk geestelijk leven. Natuurlijk zijn 
er onder de charismatische christenen veel oprechte gelovigen, maar juist 
onder hen komen de meeste excessen voor.
 
Wanneer tijdens bevrijdings- en genezingsdiensten de “blessing” wordt be-
oefend en het magische gebed “Kom Heilige Geest” klinkt, vallen mensen 
na handoplegging achterover en blijven gedurende een bepaalde tijd op de 
vloer liggen, sommige zelfs uren. Men noemt dat “carpettime” waarin de 
Geest van God met deze mensen bezig zou zijn. Om te voorkomen dat er 
bij het achterover vallen ongelukken gebeuren, worden er zg. catchers ach-
ter hen geplaatst om hen op te vangen. Dit ‘achterover vallen’ heeft niets te 
maken met ‘in de Geest zijn’, zoals men wel beweert binnen bepaalde cha-
rismatische kringen. Achterover vallen heeft in de Bijbel te maken met het 
komende oordeel van God, waardoor de ongehoorzame getroffen wordt! 
Denk hierbij aan de oude Eli, die, nadat hij zijn zonen liet zondigen in het 
Huis des Heeren, achterover viel, zijn nek brak en stierf, toen hij hoorde 
dat de Filistijnen de ark van de Heere veroverd hadden (1 Sam. 4: 18).
 
Sommige deelnemers rollen stuiptrekkend in het gangpad en anderen ma-
ken dierengeluiden zoals blaffen, brullen, hinniken en kakelen als een kip. 
Sommigen kreunen, kotsen (heilig overgeven), gillen, heilig lachen en nog 
veel meer van dit soort waanzinnige uitingen. Het is allemaal Gods Geest 
zo beweren de ‘evangelisten’ maar het is in werkelijkheid ontluisterend 
voor de deelnemers en destructief voor de waarheid van Gods Woord. De 
dronken conditie van de deelnemers wordt uitgelegd als hun getuigenis en 
hun stamelend spreken als het “bewijs” van de kracht van de Heilige Geest”.
(Deze leer is momenteel (2017) via het Evangelisch Werkverband in de 
PKN kerken binnengekomen en ook een kenmerk van de New Wine be-
weging geworden. HS)
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11. Jezus en de leer van positief denken
Frinsel schrijft dat deze beweging bestond uit een mengsel van oosters den-
ken en christelijke elementen en dat verscheidene occulte- en metafysische 
bewegingen hieruit zijn voortgekomen, zoals de sekte van Christian Scien-
ce en de leer van het ‘positief denken’ van de vrijmetselaar (Norman Vin-
cent Peale). Peale stierf op 24-12-1993 op de leeftijd van 95 jaar. Hij diende 
als “Grand Chaplain” van de Grote Loge van New York City en als “Imperi-
al Grand Chaplain of the Shine”. Op 30 september 1991 werd hij ingewijd 
in de “Scottish Rite Hall of Honor”. Peale heeft tijdens zijn leven miljoe-
nen mensen bedrogen, en nog miljoenen meer na zijn dood, naarmate 
zijn valse leringen verder verspreid werden door hen die zijn gevaarlijke 
ideeën verder uitdroegen waaronder Robert Schuller. (Hour of Power) Op 
het Phil Donahue TV-programma werd hem een vraag gesteld over Jezus’ 
verklaring in Johannes 14:6 dat Hij de Weg, de Waarheid en het Leven was, 
waarop Peale antwoordde dat Jezus “één van de wegen” is. Hij claimde een 
christelijke dienaar te zijn en als zodanig algemeen geaccepteerd, onthul-
len zijn woorden en geschriften dat hij alles behalve een dienaar van God 
was. In 1940 stichtte hij de “Foundation for Christian Living”, en in 1952 
schreef hij een boek getiteld The Power of Positive Thinking dat in een op-
lage van 15 miljoen stuks werd verkocht en vertaald in verschillende talen. 
In latere jaren van zijn bediening voegde Peale de ketterij van “positieve 
verbeelding” toe aan zijn “positief denken”. Dezelfde satanische filosofie die 
Shirley MacLaine en andere welgekende new-agers hanteren.

12. Jezus en genezingsdiensten
Wereldwijd worden vele miljoenen christenen ernstig misleid met volko-
men on-Bijbelse tekenen en wonderen zoals valse genezingen.

In de jaren ‘90 werden dit soort verbijsterende zaken al waargenomen bij 
de diensten van de occulte Nigeriaanse pinkster ‘profeet’ T.B. Joshua. Deze 
figuur heeft de leiding over een mysterieuze groep die zich de The Syna-
goge Church of All Nations noemt in de Nigeriaanse hoofdstad Lagos. Hij 
vertelt het onzinnige verhaal dat zijn moeder hem 15 maanden in haar 
buik heeft gedragen omdat hij een speciale profeet is. Joshua mixt Pinkster- 
met heidense spiritualiteit. Christenen zijn uitermate kwetsbaar in han-
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den van deze ‘profeten’. Honderdduizenden worden door dit soort figuren 
misleid. Dat overkwam zelfs de Nederlandse prof. dr. Willem Ouweneel. 
Ook hij werd een enthousiast verdediger van Joshua. Ouweneels dochter 
en schoonzoon, Josien en Hans Baksteen, die reizen naar Joshua organi-
seerden waren dat al eerder en haalden hem kennelijk over eens in Lagos 
te gaan kijken. Daar veranderde Ouweneel in een vurige aanhanger van 
deze ‘valse profeet’.

In Nederland lopen ook diverse mensen rond die niet schromen de gelovi-
gen te trakteren op onzinnige verhalen. Zo bracht TRIN, de club van voor-
man Mattheus van der Steen, eind december 2012 ‘breaking news’ zoals 
dat heet. Tijdens hun campagne in Birma waren er zeven blinden genezen. 
Marten Visser, een zendeling in de buurt had zo zijn twijfels. Na een klein 
onderzoek kwam hij tot andere conclusies. Er was niemand genezen. Hij 
vroeg TRIN om verantwoording. Maar die gaven te kennen wel wat anders 
te doen te hebben. Visser liet het er echter niet bij zitten. Er kwam een on-
derzoek door Karel Smouter, een onafhankelijk journalist. Die kwam met 
overtuigend bewijs: de blinde kinderen die waren opgevoerd zijn nog even 
beperkt als voor het TRIN-bezoek. Nu zou je denken dat TRIN zijn excuus 
zou aanbieden. Maar nee hoor, niets van dat alles. Ze blijven gewoon vol-
harden in hun eigen leugens.

Dan hebben we in Nederland ook nog Jan Zijlstra en de groep van Martin 
Koornstra, die genezingsdiensten organiseren.

13. Jezus en het ultra-dispensationalisme.
Ironside noemt in zijn klassieke kritiek op het ultradispensationalis-
me zes posities die door aanhangers van de ultrabedelingenleer wor-
den ingenomen:

1. De vier evangeliën zijn puur Joods en hebben geen boodschap voor de 
Gemeente, het Lichaam van Christus.

2. De Handelingen zijn een overgangsperiode tussen de bedeling van de 
Wet en de bedeling van het Geheimenis. We hebben daarin niet de Ge-
meente, maar slechts de vroege Kerk als een aspect van het Koninkrijk en 
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dat is niet hetzelfde als het Lichaam van Christus.

3. Paulus ontving de openbaring van het Lichaam pas, aldus de voorstan-
ders, tijdens zijn gevangenschap in Rome. En alleen zijn gevangenschaps-
brieven openbaren die waarheid en vormen strikt genomen het enige deel 
van de Schrift dat aan de leden van het Lichaam gegeven is.

4. Het gehele boek Openbaring heeft met de komende eeuw te maken en 
heeft geen verwijzing naar de Gemeente vandaag, zelfs niet hoofdstuk 2 en  
hoofdstuk 3. Daar zou het gaan om Joodse kerken ten tijde van de Grote 
Verdrukking.

5. Er is verschil tussen het Lichaam van Christus en de Bruid van het Lam. 
De laatste zou Joods zijn.

6. De christelijke verordeningen voordat Paulus de openbaring van het 
geheimenis kreeg, hebben geen verbinding met de huidige bedeling en 
behoren tot het verleden of hebben een plaats in de toekomst ten tijde 
van de Grote Verdrukking. Het betreft hier zeker de doop en vaak ook het 
avondmaal.

Het resultaat van de leer van de ultra-dispensationalisten is als volgt:
• Geen viering meer van het Avondmaal, dit wordt beschouwd als ’niet 
voor de Gemeente’. Het Avondmaal is volgens 1 Kor. 11:26, het verkondigen 
van de dood van de Heere “totdat Hij komt”. Wanneer er geen Avondmaal 
wordt houden, “totdat Hij komt”, zal ook de verwachting van Zijn komst 
vervagen, en dat verklaart mede het volgende punt:

• Ontkenning van de opname van de gemeente, een gevolg van het “schrap-
pen” van diverse brieven, als gevolg van het niet meer houden van het hei-
lig Avondmaal.

• Ontkenning van het feit dat de gelovigen zijn geënt op Israël (Rom 9-11).

• Het niet willen toepassen van de (volwassen) doop, aangezien dit in de 
gevangenschapsbrieven niet voor zou komen. De gelovigen zijn allen in 
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Christus’ doop gedoopt en hoeven daarom niet gedoopt te worden.

• Ontkenning van het bestaan van de hel en eeuwig oordeel (alverzoening 
Knoch). Bullinger en zijn volgelingen hebben dit bestreden maar er zijn er 
ook die andere varianten brengen.

• Belijdenis van zonde en schuld wordt niet nodig geacht;
• Ontkenning van de noodzakelijkheid van de wedergeboorte (alverzoe-
ning);
• Ontmoediging van evangelisatie (alverzoening);
• Ultrabedelingenleer veroorzaakt verdeeldheid en scheuring in het Li-
chaam van Christus;
• Ultrabedelingenleer predikt een valse genade (alverzoening);
• Ultrabedelingenleer geeft gelovigen een valse hoop (alverzoening);
• Aanhangers zien de gemeente niet als de bruid van Christus, maar Israël.

Niet alle aanhangers van de ultra -bedelingenleer denken gelijk over 
bovenstaande punten. Er zijn ook aanhangers die niet voor hun me-
ning uitkomen, omdat dit gevaar zou kunnen opleveren voor hun po-
sitie in kerk, gemeente of organisatie.

14. Jezus en traditionalisme
Traditionalisme kan zich voordoen als een stroming op het gebied van de 
architectuur, de filosophie en de godsdienst, om er een paar te noemen. 
Tradionalisme kan zich denk ik in meer gebieden voordoen, zoals b.v. in 
bepaalde leefpatronen en in de politiek. 

Met Jezus en traditionalisme bedoel ik een bepaalde stroming in de chris-
telijke godsdienst die wel alles wat in de Bijbel staat gelooft, maar geen 
levende relatie heeft met de Heere Jezus. Er is dan ook veelal sprake van 
een bepaalde vorm van wetticisme. Men probeert uiterlijk wel naar de 
voorschriften van de Bijbel te leven, maar het hart is niet geraakt door de 
boodschap van het Evangelie. En dikwijls worden er nog bepaalde onge-
schreven wetten nageleefd. Bekende items zijn dat vrouwen geen broek 
mogen dragen, in de kerkdienst een hoed moeten dragen en dat mannen 
en vrouwen, die bekeerd zijn, in het zwart gekleed moeten zijn.
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Bij de Amish in de USA is nog veel traditionalisme aanwezig, hoewel dit 
niet altijd wil zeggen dat er geen levend geloof aanwezig is. 

15. Jezus plus vrijzinnigheid.
Onder vrijzinnigheid wordt verstaan het ontkennen van bepaalde Bijbel-
se waarheden; allerlei Bijbelse geschiedenissen zien als mytisch, zoals het 
scheppingsverhaal, allerlei wonderen; de maagdelijke geboorte en de li-
chamelijke opstanding van Jezus. Er zijn zelfs vrijzinnige predikanten die 
niet geloven dat God bestaat hoe vreemd dat ook klinkt). De Bijbel op een 
bepaalde manier uitleggen, naar eigen inzicht, zou je ook vrijzinnigheid 
kunnen noemen. Dan zijn er heel wat meer mensen vrijzinnig dan de zo-
genaamde “vrijzinnigen”. 

16. Jezus en halve waarheden.
We weten allemaal dat halve waarheden vaak erger zijn dan hele leugens. 
Halve waarheden zetten ons op het verkeerde been: ze hebben een schijn 
van waarheid, maar worden tot leugen omdat ze de volle waarheid niet 
weergeven. Een voorbeeld van zo’n gruwelijke halve waarheid:

“Ja maar we blijven toch ellendige zondaars?”
Dit is zeker een waarheid voor verstokte ongelovigen, maar het is een halve 
waarheid (en dus een leugen) voor ieder wedergeboren mens. Voor hen 
gelden de volgende waarheden:

Ik ben gerechtvaardigd door het bloed van Jezus.
Mijn identiteit is vanaf mijn wedergeboorte veranderd van ‘zondaar’ in 
‘rechtvaardige’. Deze identiteit raak ik niet kwijt wanneer ik zondig. Elke 
zonde die oprecht aan God wordt beleden, is vergeven en bestaat daarna niet 
meer. 1 Johannes 1:9 Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig 
om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dus ac-
cepteer het nooit als een waar gelovige zo’n uitspraak doet. Zeg ook niet dat 
hij voor een deel gelijk heeft. Hij heeft helemaal geen gelijk want hij doet 
tekort aan het werk van Jezus en de kracht van Zijn bloed. We moeten op 
onze hoede zijn en ons niet laten misleiden door halve Bijbelse waarheden!
Nog een paar voorbeelden van hoe je schadelijke halve waarheden kunt 
veranderen in echte waarheden door de tweede helft erbij te noemen:
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Mijn oude natuur is zo sterk (maar Jezus die in mij woont door de Heilige 
Geest is sterker!)
In eigen kracht kom ik hier niet uit (maar met Jezus wel!)
Ik ben zo zwak (maar door Jezus die in mij woont, ben ik sterk)
Ik vind mezelf maar niks (maar Jezus vindt me waardevol!)

Door eenzijdig het negatieve te benoemen (zonde, nederlagen, zwakheden, 
teleurstellingen, enzovoort) geven we eer aan de satan. Door het positieve 
te benoemen vanuit de werkelijkheid van Jezus, leren we te ‘wandelen in 
de waarheid’ (2 Johannes 1:4) en geven we eer aan Jezus.

17. Jezus en de christelijke leugens.
De volgende leugens lijken op Bijbelse waarheden en worden door te veel 
gelovigen geloofd. Voorbeelden:

Ik ben zo slecht dat God afstand van me neemt.
Ik ben onverbeterlijk; God kan me toch niet veranderen
Ik word zo sterk beproefd dat ik er onderdoor ga.
Ik kan bidden tot ik een ons weeg, want God doet toch niks met mijn ge-
bed.
Ik ben niet goed genoeg om God te dienen.

Deze leugens worden in de praktijk helaas geloofd door veel christenen, 
ook al beweren ze het tegendeel.

18. Jezus zonder Bijbel-getrouw te zijn
Iemand die Bijbelgetrouw is, gelooft dat de Bijbel van kaft tot kaft, voor 
100 % waar en betrouwbaar is. De Bijbelschrijvers zijn geïnspireerd door 
de Heilige Geest van God, 2 Petrus 1:20,21 en 2 Tim.3:16.
Waar dat verantwoord is, worden de woorden van de bijbel letterlijk geno-
men. Verantwoord wil zeggen, indien dit overeenkomt met de context en 
met andere woorden in de Bijbel. Dus altijd Schrift met Schrift vergelijken. 

Vele Bijbelleraars menen en zeggen Bijbelgetrouw te zijn, maar zijn het 
niet. Hoe kan men zoiets ontdekken? Door de woorden te toetsen aan 



313

Gods Woord bij het Licht van de Heilige Geest, Die in alle waarheid leidt. 

19. Jezus plus goede werken
Goede werken, daden worden gelukkig nog heel veel gedaan op deze we-
reld. Als die zouden verdwijnen zou de wereld in een hel veranderen. Ook 
mensen die niet in God geloven doen goede werken. En dat tot zegen van 
veel mensen. Sommigen denken daar eventueel een plaats in de hemel 
mee te krijgen. Anderen maakt dat niets uit. Zij doen goede werken uit 
liefde voor hun medemens en misschien ook wel omdat het goed voelt. 
Christenen worden door het Woord van God gemotiveerd om goede wer-
ken te doen. Als dat echter de enige bron zou zijn, zou het zo maar kunnen 
dat die motivatie verslapt. En zou ook de vraag op kunnen komen, heb ik 
wel genoeg goede werken gedaan? Veel roomskatholieken worstelen met 
deze vraag: “Heb ik wel genoeg goede werken gedaan om in de hemel te 
komen?” In de Bijbel staat echter nergens dat een mens door het doen van 
goede werken de hemel kan verdienen. 

Wat is dan de goede basis voor het doen van goede werken? Wat zegt de 
Bijbel hierover? Voor de christen zijn de goede werken de vrucht van de 
Geest, Gal.5:22 en de werken die God van tevoren bereid heeft, Ef.2:11. 
Voor de christen geldt: “Toon mij uw geloof uit uw werken”, Jacobus 2:18.

Mattheus 5:16 Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede 
werken mogen zien, en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken. 

Mattheus 25: 35 Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; 
Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemde-
ling, en gij hebt Mij geherbergd. 36 Ik was naakt, en gij hebt Mij gekleed; Ik ben 
krank geweest, en gij hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis, en gij zijt tot Mij 
gekomen. 37 Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Heere! 
wanneer hebben wij U hongerig gezien, en gespijzigd, of dorstig, en te drinken 
gegeven ? 38 En wanneer hebben wij U een vreemdeling gezien, en geherbergd, 
of naakt en gekleed ? 39 En wanneer hebben wij U krank gezien, of in de gevan-
genis, en zijn tot U gekomen ? 40 En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: 
Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan 
hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan.
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Johannes 6:28 Zij zeiden dan tot Hem: Wat zullen wij doen, opdat wij de wer-
ken Gods mogen werken ? 29 Jezus antwoordde en zeide tot hen: Dit is het werk 
Gods, dat gij gelooft in Hem, Dien Hij gezonden heeft.

Romeinen 2: 5 Maar naar uw hardigheid, en onbekeerlijk hart, vergadert gij 
uzelven toorn als een schat, in den dag des toorns, en der openbaring van het 
rechtvaardig oordeel Gods. 6 Welke een iegelijk vergelden zal naar zijn werken; 
7 Dengenen wel, die met volharding in goeddoen, heerlijkheid, en eer, en onver-
derfelijkheid zoeken, het eeuwige leven; 8 Maar dengenen, die twistgierig zijn, en 
die der waarheid ongehoorzaam, doch der ongerechtigheid gehoorzaam zijn, zal 
verbolgenheid en toorn vergolden worden; 9 Verdrukking en benauwdheid over 
alle ziel des mensen, die het kwade werkt, eerst van den Jood, en ook van den 
Griek; 10 Maar heerlijkheid, en eer, en vrede een iegelijk, die het goede werkt, eerst 
den Jood, en ook den Griek. 11 Want er is geen aanneming des persoons bij God.

Romeinen 3: 20 Daarom zal uit de werken van de wet geen vlees gerecht-
vaardigd worden, voor Hem; want door de wet is de kennis der zonde. 28 Wij 
besluiten dan, dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de 
werken der wet.

Galaten 2: 16 Doch wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de 
werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in 
Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof 
van Christus, en niet uit de werken der wet; daarom dat uit de werken der wet 
geen vlees zal gerechtvaardigd worden.
Galaten 6:8 Want die in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderfenis maai-
en; maar die in den Geest zaait, zal uit den Geest het eeuwige leven maaien.

Efeze 2: 8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet 
uit u, het is Gods gave; 9 Niet uit de werken, opdat niemand roeme. 10 Want 
wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke 
God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen.

Titus 2: 14 Die Zichzelven voor ons gegeven heeft, opdat Hij ons zou verlossen 
van alle ongerechtigheid, en Zichzelven een eigen volk zou reinigen, ijverig in 
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goede werken.

Titus 3: 5 Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardig-
heid, die wij gedaan hadden, maar naar Zijn barmhartigheid, door het bad 
der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes;

Jacobus 2:26 Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, alzo is ook het geloof 
zonder de werken dood. 

Openbaring 3:8 Ik weet uw werken; zie, Ik heb een geopende deur voor u ge-
geven, en niemand kan die sluiten; want gij hebt kleine kracht, en gij hebt Mijn 
woord bewaard, en hebt Mijn Naam niet verloochend.

Openbaring 14:13 En ik hoorde een stem uit den hemel, die tot mij zeide: Schrijf, 
zalig zijn de doden, die in den Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat 
zij rusten mogen van hun arbeid; en hun werken volgen met hen.

20. Jezus zonder levensvernieuwing-zonder bekering
Zeker in de huidige tijd komt het veel voor dat mensen tot geloof komen 
in God en de Heere Jezus zonder dat er sprake is van een werkelijke beke-
ring en vergeving van zonden. Voor dat de Heere Jezus terug ging naar Zijn 
Vader gaf Hij Zijn discipelen de opdracht in Lukas 24: 44 En Hij zeide tot 
hen: Dit zijn de woorden, die Ik tot u sprak, als Ik nog met u was, namelijk dat het 
alles moest vervuld worden, wat van Mij geschreven is in de Wet van Mozes, en de 
Profeten, en Psalmen. 45 Toen opende Hij hun verstand, opdat zij de Schriften 
verstonden. 46 En zeide tot hen: Alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus 
lijden, en van de doden opstaan ten derden dage. 47 En in Zijn Naam gepredikt 
worden bekering en vergeving van de zonden, onder alle volken, beginnende 
van Jeruzalem.

Ik kan het mis hebben, maar ik krijg de indruk dat hetgeen in vers 47 staat 
niet zoveel meer gepredikt wordt. In veel prediking gaat het over tot geloof 
komen in een liefdevolle God en Vader, die niet wil dat mensen verloren 
gaan. Als je dat gelooft, dan is het goed met je. Maar de Heere Jezus zegt 
dat de mensen zich moeten bekeren van hun zonden. Dat betekent zon-
den belijden en laten en vergeving ontvangen. Je kunt dan het oude leven 



316

niet meer voortzetten. Er moet nieuw leven komen, door de Heilige Geest, 
Die wordt ontvangen, 2 Korinthiërs 5:17. “Zo is dan wie in Christus is een 
nieuwe schepping”. Hij is in staat om door de Heilige Geest de oude natuur 
voor dood te houden, Rom.8:13. 

Zonder bekering gaat men gaat door met zondigen en werelds leven.

Seks buiten het huwelijk, allerlei verslavingen, kopen van onnodige luxe 
artikelen, wereldse manieren van denken.
De Bijbel roept ons nadrukkelijk op om er niet dezelfde denkwijzen op na 
te houden als de wereld, 1 Joh2:15-17. 

“En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de ver-
nieuwing van uw denken..”, (Romeinen 12:2).

Er staat dus niet: verander jezelf door op een andere manier te leren den-
ken, maar laat God je denken veranderen. Het veranderingsproces dat God 
bij de wedergeboorte is begonnen, gaat door. En daarbij is de verandering 
in het denken van groot belang. Maar gelovigen hebben ook verantwoor-
delijkheid in dit proces: het afwijzen van de denkwijze van de wereld voor 
zover die haaks staat op Gods waarheid.

Laten we eens kijken naar een aantal eigentijdse manieren van denken die 
we in de wereld om ons heen tegenkomen. Sommige denkwijzen overlap-
pen elkaar.

materialisme - geloven in materiële waarden, alles willen uitdrukken in 
geld.
consumentisme - steeds meer willen hebben; wel rechten laten gelden, 
maar geen eigen verantwoordelijkheid willen dragen.
humanisme en liberalisme - geloven in het kunnen van de mens, die vol-
gens hen van nature goed is; de mens staat centraal; vrijheid is het hoogste 
goed; ieder moet zelf bepalen hoe hij zijn leven wil inrichten.
rationalisme - het denken van de mens staat centraal; wat niet verklaar-
baar of meetbaar is, heeft geen waarde.
existentialisme - de mens en zijn behoeften en ervaringen staan centraal.
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hedonisme - najagen van genot en alles wat comfortabel, leuk en fijn is.
individualisme en feminisme - ieder voor zich, met zelfontplooiing en 
zelfrealisatie als belangrijkste doelen, verschillen tussen man en vrouw ba-
gatelliseren. Geloven in jezelf - zelfontplooiing beschouwen als het belang-
rijkste doel voor de mens.

Als je dit rijtje bekijkt, valt het je waarschijnlijk wel op dat al die denksyste-
men één ding gemeenschappelijk hebben: het draait uiteindelijk allemaal 
om het eigen ik en om het bevredigen van de begeerten van het vlees. 
De Bijbelse manier van denken is gericht op God en leidt tot het hoogst 
denkbare levensgeluk. De wereldse manieren van denken zijn gericht op 
de mens. Ze lijken je gelukkig te maken, maar het is misleiding die op den 
duur alleen maar ellende en degeneratie tot gevolg heeft.

21. Jezus en de leer van de alverzoening
Bijna de hele kerkgeschiedenis door, vanaf de kerkvader Origenes tot be-
kende kerkleiders van vandaag, zijn er hoogvereerde voorgangers geweest 
die de leer van de apokatastasis (de alverzoeningsleer) gepredikt hebben. 
Steeds weer heeft deze dwaalleer veel gelovigen aangesproken die diep in 
hun hart het verlangen hadden dat een verzoening van alle mensen toch 
eens wáár mocht zijn.

Wat zou het mooi zijn te weten dat er zelfs aan de hel eenmaal een ein-
de komt en dat uiteindelijk door Gods almacht en genade alle mensen 
behouden zullen worden. Op wie heeft deze mooie gedachte géén aan-
trekkingskracht? Wie heeft nog nooit echt over dit onderwerp nagedacht. 
Het zijn juist de onnadenkende mensen die aan deze dwaalleer ten prooi 
vallen. Voor ons eigen gemoed immers is de gedachte van een uiteindelijke 
redding van alle mensen ongetwijfeld aantrekkelijker dan de gedachte dat 
vele mensen verloren zullen gaan. Maar ons eigen gemoed is een slechte 
scheidsrechter.

Zoals gezegd is de alverzoeningsleer hoofdzakelijk gebaseerd op menselij-
ke redeneringen zoals :
1.Een eeuwige hellestraf is in strijd met de liefde van God. Hij kan er geen 
behagen in scheppen mensen tot in eeuwigheid te pijnigen en eeuwig het 
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geween en tandengeknars van miljoenen ongelukkigen aan te horen.

2.Een eeuwige straf is in strijd met de rechtvaardigheid van God, omdat 
zij in geen verhouding staat tot de zonden die de mens, hoe erg ze ook 
zijn. Ze zijn gepleegd in een kort leven, dat qua tijdsduur wegvalt tegen de 
eeuwigheid.

3.Een eeuwige straf is in strijd met de heiligheid van God. Dat zou beteke-
nen dat God zou toestaan dat miljoenen mensen tot in eeuwigheid voort-
gaan met tegen Hem te zondigen door hun haat en vijandschap.

4.Een eeuwige straf is in strijd met de verhevenheid van de mens als schep-
sel en beelddrager van God. Dit veronderstelt dat de verlorenen zich onder 
zo’n eeuwige straf voortdurend zouden blijven verharden zonder zich ooit 
gewonnen te geven aan God.
 
De argumenten van de alverzoeningsleer, die meer rechtstreeks op de 
Schrift gebaseerd lijken te zijn, luiden als volgt:

De Schrift leert geen letterlijke eeuwige straf, maar spreekt over een hel 
slechts in figuurlijke taal. Zij gebruikt immers uitdrukkingen als vuur, 
worm en duisternis, die slechts beelden zijn en niet letterlijk opgevat mo-
gen worden.
De Schrift spreekt wel over eeuwige pijn en het eeuwige vuur. Eeuwig heeft 
daar niet de betekenis van eindeloos, nimmer ophoudend, maar duidt een 
niet nader bepaalde maar wel beperkte tijdsperiode aan.
De Schrift leert dat God de behoudenis van alle mensen wil (en wie kan 
zijn wil weerstaan?), dat Christus voor alle mensen gestorven is (en hoe 
zou iemand daar dan geen deel aan krijgen?) en dat ook daadwerkelijk 
allen verzoend (hersteld, levendgemaakt) worden en zich voor Christus 
zullen neerbuigen.

We vinden verschillende varianten in de dwaalleer terug. Naast het uni-
versalisme, dat meent dat alle mensen (en zelfs de duivel en zijn engelen) 
eenmaal door Gods genade tot bekering zullen komen, onderscheiden we 
ook het hypothetisch universalisme. Dit is de opvatting dat de mogelijk-
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heid van bekering altijd open blijft, zowel in de tussentoestand (d.i. tussen 
sterven en opstanding) alsook in de eeuwige toestand. Het is niet gezegd 
dat allen ook van deze mogelijkheid gebruik zullen maken. Of iemand dus 
een eindeloze hellestraf zal moeten ondergaan, heeft hij in zijn eigen hand.
Ook in de eeuwigheid blijft hij beschikken over zijn vrije wil, waardoor 
hij kan besluiten alsnog tot inkeer te komen en zich voor God en Christus 
te buigen. Hij behoudt echter in die zin een eeuwige straf dat de hellepijn 
hem eeuwig zal bijblijven, waardoor hij altijd zal achterstaan bij hen die al 
in dit leven het evangelie hebben aangenomen.
Het annihilationisme is de leer dat uiteindelijk de ongelovigen (almede de 
satan en zijn engelen) zullen worden vernietigd, d.w.z. zullen ophouden te 
bestaan. Dit zou dan de tweede dood zijn. Men noemt deze leer ook wel 
het conditionalisme omdat zij uitgaat van de idee van een conditionele 
(= voorwaardelijke) onsterfelijkheid. Men betoogt dat alleen God, en van 
nature geen enkel schepsel, onsterfelijkheid heeft (1Timotheus 6:16), en dat 
de gave van de onsterfelijkheid alleen door het geloof in Christus verkre-
gen kan worden (Romeinen 2:7; 2 Timotheus.1:10). De ongelovigen zijn en 
blijven dus vergankelijk, en zullen na het oordeel voor de grote witte troon 
dan ook inderdaad vergaan.

Wat zegt de Bijbel over deze dingen? 

(a) Eerste deel: de eeuwigheid van de hellestraf.
Het Nieuwe Testament spreekt ten aanzien van de ongelovigen (en ook 
van de duivel en zijn engelen) over:
* de eeuwige straf (Mattheus 25:46).
* het eeuwige vuur (Mattheus 18:8; 25:41; Judas 1:7).
* het eeuwig verderf (2 Thessalonicenzen 1:9).
* eeuwig boeien (Judas 1:6).
In Markus wordt gesproken over een eeuwige zonde, wat blijkens het ver-
band betekent een zonde die tot in eeuwigheid niet uitgeboet wordt.

Openbaring 14:11 zegt van de ongelovigen die het beest en zijn beeld aan-
beden hebben: “de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid”.
Openbaring 20:10 zegt van de duivel en ook van het beest en de valse 
profeet: “zij zullen dag en nacht gepijnigd worden tot in alle eeuwigheid”, en wel 
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in “de poel van vuur en zwavel”; vs.14 zegt dat alle ongelovigen terechtkomen 
in de poel van vuur.

(b) De eindeloosheid van de hellestraf
Mattheus 25:10-12 geeft duidelijk aan dat de verlorenheid van de ongelo-
vigen onveranderlijk is, zelfs als zij in hun verlorenheid alsnog wroeging 
zouden krijgen (vgl.7:22v; Lukas 13:25-28).

Evenzo maakt Lukas 16:26 duidelijk dat er een grote kloof is tussen de 
gezaligden en de verlorenen: “zodat zij die van hier (de plaats der gelukzali-
gen) naar u (de plaats van de goddelozen) willen overgaan, niet kunnen, en zij 
vandaar niet naar ons kunnen overkomen”.

Markus 9:44 omschrijft de hel als het onuitblusbare vuur (vgl.Jeremia 
17:4), en in vs.48 wordt daaraan met betrekking tot de ongelovigen toe-
gevoegd: “waar hun worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust’” (vgl. 
Jesaja 66:24).

Wat dit niet sterven van hun worm ook moge betekenen, het verandert 
niets aan het feit dat deze uitdrukkingen aangeven dat er aan de hellestraf 
van de ongelovigen nimmer een eind komt.

Johannes 3:36 : “wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar 
de toorn van God blijft op hem”. Hebreeën 9:27 : “het de mensen beschikt is 
éénmaal te sterven en daarna het oordeel” waarmee gezegd lijkt te zijn dat op 
het moment van de dood iemands bestemming voor altijd vastligt, zodat 
er daarna geen nieuwe kans op bekering meer gegeven is.

c) Sommige mensen zijn in ieder geval voor altijd verloren.
Het Nieuwe Testament legt er duidelijk getuigenis van af dat op z’n minst 
bepáálde mensen noodzakelijk voor altijd verloren zijn, zodat op z’n minst 
een absoluut universalisme uitgesloten is.

Mattheus 12:32 zegt dat ‘het spreken tegen de Heilige Geest’ een mens niet 
zal worden vergeven, niet in deze eeuw en niet in de toekomstige.
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Markus 3:29 : “wie zal lasteren tegen de Heilige Geest, heeft geen vergeving 
in eeuwigheid, maar is schuldig aan een eeuwige zonde”.

Hebreeën 10:26 zegt van afvalligen dat er voor hen “geen slachtoffer voor 
de zonden meer overblijft, maar een vreselijke verwachting van oordeel en 
een felheid van vuur dat de tegenstanders zal verslinden”.

Op zichzelf zijn deze Schriftplaatsen moeilijk genoeg als het gaat om de 
vraag wat voor mensen hier nu precies bedoeld zijn. Maar wie het ook zijn, 
er blijken in ieder geval mensen te zijn die zich niet meer zullen kunnen 
bekeren, voor wie geen zoenoffer meer beschikbaar is en die niets anders 
te verwachten staat dan de hel.

Er mag worden opgemerkt dat het in de meeste bovengenoemde Schrift-
plaatsen ging om uitspraken van de Heere Jezus Zelf. Niemand in de Schrift 
heeft de liefde van God zó tot uitdrukking gebracht als Hij en niemand 
kende een dieper meegevoel met de verlorenen dan Hij. Toch spreekt nie-
mand vaker dan juist Hij over de eeuwige hellestraf.
Juist de openbaring van de hoogste liefde gaat noodzakelijk gepaard 
met de openbaring van de zwaarste straf.
Christus die het Licht van de wereld is, openbaarde het bestaan van 
de buitenste duisternis. En zo goed als het eeuwige leven eeuwig is, zo 
goed is de eeuwige straf eeuwig.

Conclusie
De Schrift leert dat de ongelovigen een eeuwige, eindeloze, ononder-
broken hellestraf moeten ondergaan. Deze leer staat tegenover de 
dwaalleer van de alverzoening, die beweert dat er óf helemaal geen hel 
is óf dat de ongelovigen er slechts een beperkte tijd zullen verblijven, 
zich daarna alsnog zullen bekeren en dan behouden zullen worden. 
Ook staat deze schriftuurlijke leer tegenover de vernietigingsleer, die 
beweert dat de ongelovigen na het oordeel voor de grote witte troon 
(eventueel na een beperkte hellestraf ) vernietigd worden, d.w.z. zul-
len ophouden te bestaan
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21. de BelangrIJKste 
VersChIllen tussen 
ChrIstenen en nIet-
ChrIstenen 
Wat zijn de verschillen tussen mensen die de God van de Bijbel lief-
hebben en dienen en zij die dat niet doen? Tussen degenen die de 
Heere Jezus, Gods Zoon hebben aangenomen als hun Verlosser en de-
genen die Hem afwijzen?
We hebben de verschillen op basis van Gods Woord naast elkaar gezet. 
Verschillen tussen een christen en een niet-christen.

 Christenen    Niet-christenen

1.    Is eigendom van Christus. 1 
Korinthiërs 6:19,20.

 Is eigendom van satan. Johannes 8:44. 1 
Johannes 3:10.

2.    Heeft eeuwig leven met God. 1 
Johannes 5:11,12.

 Heeft geen eeuwig leven met God.

3. Komt niet in het oordeel. 
Johannes 3:18. Openbaring 20:15.

 Is reeds veroordeeld. Markus 16:16. 
Judas 1:14,15.

4. Is in het Koninkrijk van het Licht. 
Efeziërs 5:8; Colossenzen 1:13.

 Is nog in de duisternis.

5.  Is niet meer onder de vloek. 
Galaten 3:10-13.

 Is al vervloekt . 1 Korinthiërs 16:22. 2 
Thessalonicenzen 1:8,9.

6.  Is een nieuwe schepping. 2 
Korinthiërs 5:17; 1 Petrus 1:23.

 Is niet wedergeboren. Johannes 3:5,6.

7.  Heeft de Heilige Geest ontvangen  
Efeziërs 1:13; Romeinen 8:14,15.

 Heeft de Geest niet. Romeinen 8:9. 

8. Leeft voor de zaak van Christus. 2 
Korinthiërs 5:15; Efeziërs 2:11.

Leeft voor zichzelf of aardse dingen1 
Johannes 2:15-17.
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9. Gaat bij het sterven naar het 
Paradijs. Lukas 23:43; Johannes 14:2. 

Gaat naar het dodenrijk (hades). Lukas 
16:23; Mattheüs 8:12; Openbaring 21:8.

10. Levend gemaakt in en door 
Christus. Efeziërs 2:1-5.

Dood in de zonden en overtredingen. 
Efeziërs 2:1-5.

11. Behoort nu tot Gods volk, 
kinderen. 1 Johannes 3:1; 1 Petrus 
2:10.

 Behoort niet tot Gods volk. 

12.  Heeft vrede bij God door de 
Heere Jezus. Romeinen 5:1.

 Kent geen vrede. Jesaja 48:22.

13. Steunt op de genade van God in 
Christus. Efeziërs 2:8,9.

Steunt op zijn of haar goede werken.  
Jesaja 64:6; Psalm 51:5; Openbaring 3:17. 
Jesaja 57:12. 

14.De God van de Bijbel is de 
Schepper van hemel en aarde en van 
alles wat daarin leeft en beweegt. 
Genesis 1:1; Johannes 1-3; Hebreeën 
1:1,2.

De God van de Bijbel bestaat niet. 
De aarde is ontstaan uit een oerknal 
en heeft zich verder door evolutie 
ontwikkeld.

15. De Bijbel is het Woord van God. 
2 Petrus 1:19-21; 2 Timotheus  3:16,17.

De Bijbel is niet het Woord van God.

16. De Godheid bestaat uit drie 
personenVader – Zoon – Heilige 
Geest. 1 Johannes 5:7.

God bestaat nieteen God kan ook niet 
uit drie personen bestaan. 

17.In de hemel woont God en wordt 
gediend door miljoenen engelen; 
Hebreeën 1:6,7,13, 14. Lukas 2:13-15.

 Engelen bestaan nietalleen in sprookjes.

18.Satan is een van God afgevallen 
engel en met hem een groot aantal 
engelen die nu demonen heten. 
Jesaja 14:12-15.

Satan en demonen bestaan niet. Jakobus 
2:18,19.

19.Door satan verleid zijn alle 
mensen God ongehoorzaam 
geworden, een vijand van God 
geworden, zondaar geworden.  
Genesis 3:1-15.

Mensen zijn geen zondaar geworden. Er 
zijn goede en slechte mensen.

20.Omdat God heilig is, zonder 
zonde, rechtvaardig, moet Hij de 
zondaar straffen. De straf is dat de 
zondaar na zijn dood voor eeuwig 
naar de hel gaat, de plaats waar satan 
ook zal worden gestraft. Jesaja 59:2; 
Habakuk 1:13; Romeinen 3:23.

Het is niet rechtvaardig de mensen 
voor eeuwig te straffen voor tijdelijk 
bedreven zonden.
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21.Een christen heeft besef van zijn 
zonde en  vindt God rechtvaardig in 
Zijn oordeel. Psalm 51:2-7.

Een niet-christen heeft geen goed 
besef van zijn zonde en vindt God niet 
rechtvaardig. 

22. Omdat God liefde is heeft Hij  
Zijn  eigen Zoon gegeven in plaats 
van de zondige  mensen te straffen, 
Jesaja 53; Johannes 3:16.

Wil geen plaatsvervanger voor zijn 
straf.  Bovendien vindt hij dat hij geen 
straf verdiend  heeft en zeker niet voor 
eeuwig.

23. Door het geloof in Gods Zoon 
wordt een mens vrijgesproken van 
de straf en gaat bij het sterven naar 
de hemel, Titus 2:11-14; Titus 3:4,5.

Door het aanbod van God af te wijzen 
gaat een ongelovige bij het sterven niet 
naar de hemel, maar naar de hel.

24. Door het geloof en bekering 
ontvangt een zondaar vergeving van 
zonden en een nieuw leven,  
2 Korinthiërs 5:17.

De ongelovige ontvangt geen vergeving 
van zonden. 

25.Een christen ontvangt de Heilige 
Geest van God en daardoor ook de 
vrucht van de Heilige Geest zoals 
liefde, blijdschap, vrede , geduld, 
vriendelijkheid, goedheid, geloof,  
zachtmoedigheid, zelfbeheersing,  
Galaten 5:22. 

Een niet-christen ontvangt de Heilige 
Geest niet en mist daardoor de 
mogelijkheid om de vrucht van de Geest 
te ontvangen en toe te passen. Galaten 
5:19-21.

26. Jezus, de Zoon van God zegt: 
“Komt allen tot Mij die vermoeid 
en belast zijn en ik zal u rust geven. 
Mattheüs 11:28.

Nergens anders op deze  wereld is die 
rust te vinden.

De voorrechten van een christen: 

Zijn relatie tot de Heere Jezus.
• Ik ben Zijn kind, Johannes 1:12.
• Ik heb vrede met God door Hem, Romeinen 5:1b.
• Ik ben in Hem volmaakt, Kolossenzen 2:10.
• Ik heb altijd toegang tot Hem, Efeziërs 2:18. 
• Ik ben rechtvaardig verklaard, Romeinen 5:1.
• Ik ben een deel van Zijn lichaam, 1 Korinthiërs 12:27.
• Ik heb vergeving van al mijn zonden, Kolossenzen 1:14.
• Ik ben voor eeuwig met Hem verbonden, 1 Korinthiërs 6:17.
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Zijn positie in de Heere Jezus.
• Ik ben een burger van Zijn hemelse rijk, Filippenzen 3:20,21.
• Ik kan nooit meer veroordeeld worden, wel beoordeeld, 
 Romeinen 8:1,2
• Ik ben verzegeld met Zijn Heilige Geest, Efeziërs 1:13.
• Ik ben met Hem verborgen in God, Kolossenzen 3:3.
• Ik mag er zeker van zijn, dat alle dingen meewerken ten goede, 
 Rom. 8:28.
• Door Zijn Heilige Geest wordt de vrucht van de Geest in mij gezien, 
 Galaten 5:22.
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EPILOOG

Het zijn Gods Woord en de Heilige Geest Die mij het bovenstaande 
deden opschrijven. Dit boek is niet de vrucht van menselijke wijsheid. 

1 Korinthiërs 2: 12 En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar 
de Geest Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God gen-
adig geschonken zijn. 13 Van die dingen spreken wij ook, niet met woorden die de 
menselijke wijsheid ons leert, maar met woorden die de Heilige Geest ons leert, 
om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken.

2 Korinthiërs 10: 4 De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar 
krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. 5 Want wij breken valse redenerin-
gen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke 
gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus.

Er is in de eindtijd hoop voor alle volken. De profeet Jeremia spreekt 
hierover.

Jeremia 16: 19 HEERE, mijn kracht en mijn burcht, mijn toevlucht op de dag 
van de benauwdheid, tot U zullen de heidenvolken komen van de einden der 
aarde, en zeggen: Onze vaderen hebben enkel leugen in erfelijk bezit gekregen, 
en nietige dingen, niets ervan is van nut. 20 Zou een mens zich goden maken? 
Dat zijn toch geen goden! 21 Daarom, zie, Ik doe hen erkennen, deze keer doe 
Ik hen Mijn hand en Mijn macht erkennen. Dan zullen zij weten dat Mijn 
Naam HEERE is.

In alle godsdiensten leiden alle wegen tot de God die hemel en aarde 
geschapen heeft. Er is echter een groot verschil hoe een mens door 
God wordt ontvangen. Wordt je welkom geheten in de hemel of wordt 
je verwezen naar de plaats van eeuwige rampzaligheid, de hel. Als u 
de weg volgt die in dit boek wordt gewezen komt u zeker in de hemel. 
Want wie God oprecht zoekt zal Hem vinden. Dat belooft God. Dit 
boek wil ik besluiten met enige woorden van God, die door Zijn die-
naar Paulus zijn gesproken in Athene. Wij vinden deze woorden in de 
Bijbel in:
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Handelingen 17: 29 Wij nu, die van Gods geslacht zijn, moeten niet den-
ken dat de Godheid gelijk is aan goud, zilver of steen, een product van de 
kunstzinnigheid en gedachten van een mens. 30 God dan verkondigt, met 
voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen 
dat zij zich moeten bekeren, 31 en wel omdat Hij een dag vastgesteld heeft, 
waarop Hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een Man Die Hij daar-
toe aangesteld heeft. Daarvan heeft Hij aan allen het bewijs geleverd door 
Hem uit de doden te doen opstaan.

En de Man die uit de dood is opgestaan en de volkeren zal oordelen
is Jezus Christus, de Zoon van God. Lof en eer zij deze Man, in alle 
eeuwigheid!


