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Alle geciteerde Bijbel teksten zijn genomen uit de NBG,
HET BOEK en de Oude Statenvertaling.
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Radioprogramma nr. 229 “Op weg naar het Licht”

In dit deeltje van het bewerkte radiopro-
gramma “Op weg naar het Licht”, leest u
hoe christenen kunnen leren omgaan met
liberale stromingen en andere wereldreli-
gies, zoals de Islam. Is het mogelijk om
samen op weg te gaan?

Deze Adullam radio-uitzendingen zijn tussen 1990 en
1994 via o.a. TWR Bonaire en lokale radiostations
uitgezonden met onderwerpen als: Groeien naar zelf-
standigheid, Op weg naar volwassenheid, Geestelijke
groeistoornissen, Opvoedingsproblemen, Geestelijke
zelfreiniging, Evangelisatie, Bijbels pastoraat en om-
gaan met andersdenkende gelovigen.

Het Christelijk geloof is een uniek omdat het zekerheid
biedt van eeuwige behoudenis op grond van geloof in
het bloedig Offer van de Heere Jezus Christus, “God,
geopenbaard in het vlees” genoemd (1 Tim. 3:16). Hij
is de Enige Die, na belijdenis van zonden, deze kan
vergeven en eeuwig leven schenken.

De Adullam radioprogramma’s zijn te downloaden via
www.radioadullam.nl. Voor meer info: www.adullam.nl

Garderen, 17 oktober 2014
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Omgaan met andere religies

Ze konden het maar niet met elkaar eens wor-
den, moet je al die wereldreligies nu maar met
rust laten, of moet je die mensen met al die
vreemde religies met het Evangelie confronte-
ren? Er zijn immers religies die in sommige op-
zichten best wel raakvlakken met het christen-
dom kennen, moet je de aanhangers hiervan nu
zo nodig bekeren en proberen christen te maken
als ze tevreden zijn met de hun overgeleverde
gewoonten? Wij zouden immers hetzelfde gelo-
ven als zij, wanneer wij in hun cultuur geboren
waren? Zou God, Die wij kennen als de God van
de liefde, die ander ook geen plaatsje in Zijn he-
mel gunnen, ze wisten toch niet beter?

Dit soort vragen hoor je steeds meer, vooral on-
der christenen die hun eigen achtergrond, ge-
schiedenis en Bijbel niet meer kennen en hun oor
te luisteren leggen bij leraars van andere religies.

We hoeven ze niet allen bij name te noemen,
maar enkele grote wereldreligies kennen inder-
daad een God die in veel opzichten dezelfde
boodschap lijkt te brengen als de God van de
Joden en Christenen.
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De wetten die deze religies kennen, lijken in-
derdaad raakvlakken te hebben met de wetten
die Mozes van zijn God uit de hand van engelen
op de berg Sinaï ontving. Zelfs de wijze waarop
dit gebeurde lijkt in veel opzichten op die van een
van de grootste wereldreligies, de Islam. De Ko-
ran, het heilige boek van de Mohammedanen die
de profeet Mohammed als hun leider vereren,
zou immers eveneens door engelen aan Mo-
hammed zijn overhandigd?

En heeft Mormon, de grote leider van de wereld-
wijd verspreide beweging van het Mormonisme,
het origineel van zijn heilige boek niet op gouden
platen rechtstreeks uit de hemel hebben ontvan-
gen? En kennen al die wereldreligies niet hun ei-
gen heiligen, compleet met wonderen, tekenen
en de bij hun religie behorende vervolgingen?

Is de toewijding van al hun volgelingen soms
minder dan die van de aanhangers van de Jood-
se en Christelijke religie? Sommige van hun lei-
ders zijn vaak actiever in het verspreiden van
hun geloof dan veel christelijke leiders, die soms
hun eigen christelijke verworvenheden vermen-
gen en zelfs inwisselen voor Oosterse magie!
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Allemaal vragen die op een antwoord wachten.
Zou de Bijbel Zelf het antwoord niet geven?

In een viertal uitzendingen willen we samen met
de luisteraars nagaan of die antwoorden er in-
derdaad zijn en we beginnen dan maar meteen
bij een van de grootste verkondigers van het
Evangelie, de apostel Paulus, een z.g. Christen
Jood. Hij werd verworpen door zijn eigen volk en
godsdienstleiders, vaak miskend door zijn eigen
bekeerlingen, verdacht gemaakt door medebroe-
ders en valse apostelen en terechtgesteld door
toenmalige wereldveroveraars en dictators.

Toch heeft deze apostel tot het einde van zijn le-
ven de Christus gepredikt die hij persoonlijk had
ontmoet en van Wie hij vergeving van zijn vele
zonden had ontvangen.

Het grote verschil

Tussen het Christelijk geloof en andere wereldre-
ligies is een groot verschil waar te nemen. De
profeet Mohammed bijvoorbeeld beweerde niet
dat hij in staat was zonden te vergeven, dat zou
Allah alleen, de God van de Islam, kunnen. Maar
niet één Mohammedaan is daar zeker van.
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Dat was en is nog steeds ook het probleem van
de Joden, die hetzelfde reageren als een Islamiet
als je zegt dat Jezus Christus zonden kan verge-
ven, want dat kan alleen Jahwe, de God van de
Joden. Men mag deze Jezus ten hoogste een
"groot en machtig profeet" noemen, maar meer
ook niet! Zodra de claim verder gaat dan de
naam "profeet", gaat men ook in hun ogen te ver
en staat dat gelijk met godslastering! De openba-
re belijdenis van een Mohammedaan luidt: "Allah
is groot, en Mohammed is zijn profeet", zo reci-
teert men. Bij de Joden is het; "Jahwe is een
Enig God en Mozes is Zijn profeet". Is er veel
verschil in deze uitspraken?

Veel christenen zeggen dat men dezelfde God
dient en laten het evangeliseren onder Joodse en
Islamitische gelovigen er maar bij zitten. Maar zei
Paulus dat ook? Laten wij eens zien wat hij aan
de Thessalonikers schreef in 2 Thes. 3:1,
“Broeders, ik vraag u voor ons te blijven bid-
den. Bid dat het goede nieuws van de Heere
zich snel zal verspreiden en overal zo'n in-
vloed zal hebben dat de mensen Hem gaan
eren, zoals ook bij u het geval is."
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Tegen wie zei Paulus dit? Tegen mensen die nog
geen religie kenden, heidenen die nog niet de
een of andere godheid aanbaden en vereerden?
Joden die nog geen kennis hadden aan Jahwe
en Mozes, Zijn profeet hadden? We weten beter!

Paulus werd door alle groeperingen miskend,
vervolgd en verworpen! Waarom? We lezen het
in zijn rede voor de Griekse wijsgeren van die
dagen op de Areopagus, een plaats waar de in-
tellectuelen, godsdienstleiders en regeringsamb-
tenaren op geregelde tijden de nieuwste ontwik-
kelingen op maatschappelijk, cultureel en gods-
dienstig gebied met elkaar bespraken. Men no-
digde de actieve evangelist uit voor een intellec-
tuele discussie. Laten we eens horen wat Paulus
op die bijeenkomst te vertellen had. Het staat in
Hand. 17 vanaf vers 22: "Paulus ging midden op
de Areopagus staan en zei: Mannen van Athene,
aan alles in de stad zie ik dat u buitengewoon
godsdienstig bent. Want terwijl ik hier rondliep en
de beelden en altaren van uw goden bekeek, zag
ik ook een altaar waarop stond; 'Voor de onbe-
kende God'. U hebt Hem vereerd, zonder Hem te
kennen. En nu kom ik u over Hem vertellen. De
God Die de wereld heeft gemaakt, de Heere van
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hemel en aarde, woont niet in tempels die door
mensen zijn gebouwd. Hij hoeft ook niet door
mensen verzorgd te worden, omdat Hij niets no-
dig heeft. Hij geeft ons leven en adem en alles
wat wij nodig hebben. Hij heeft alle volken laten
voortkomen uit één mens, die door Hem was
gemaakt, en verspreidde hen over de aarde. Hij
stelde vast hoe lang zij zouden leven en binnen
welke grenzen zij zouden wonen. Hij bepaalde
dat de mensen Hem zouden zoeken, in de hoop
dat zij Hem- misschien na veel rondtasten- zou-
den vinden. Toch is God niet ver bij ons van-
daan, want in Hem leven, bewegen en zijn wij.
Eén van uw dichters heeft het zo gezegd: 'Wij
zijn uit Hem voortgekomen.' Wij zijn dus uit God
voortgekomen en moeten niet denken dat wij
Hem kunnen uitbeelden in goud, zilver of steen.
God is niet te vangen in een kunstwerk of de
verbeelding van een mens. Hij heeft de domheid
van de mensen een hele tijd geduldig verdragen,
maar roept hen allemaal op tot een volledige
ommekeer. Want Hij heeft een dag vastgesteld,
waarop Hij rechtvaardig over de mensheid zal
oordelen, door een Man die Hij daartoe heeft
aangewezen. Om iedereen te garanderen dat Hij
Zijn Woord zal houden, heeft Hij die Man uit de
dood laten terugkomen..."



10

Tja, en toen kwamen de problemen, evenals dat
nu het geval zal zijn als we Jezus als Heer van
deze schepping proclameren, Heer over alle an-
dere goden die geëerd worden!

De uniciteit van het Christelijk geloof

Het christelijk geloof zoals Paulus en Jezus Zelf
het verkondigden verdraagt geen enkele andere
religie naast zich, want het pretendeert namelijk
de enige ware religie te zijn die een zondig mens
eeuwig van zonden, ziekten en dood kan verlos-
sen! Weet u waarom? Omdat deze Jezus door
God tot zonde gemaakt werd, uw en mijn zon-
de(n) en schuld op Zich genomen heeft en daar-
voor door God, Zijn hemelse Vader, uit Wie Hij
voortgekomen was, gestraft moest worden met
de dood! Voor u, voor jou, voor mij!

Is dat geen blijde boodschap, vol van liefde, ge-
nade en vergeving? Vandaag kun je deze God-
delijke boodschap geloven en aanvaarden.
Vraag deze Heere Jezus om in je leven binnen te
komen en geef Hem de leiding van jouw hele le-
ven in handen.

God zegene je!
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Radioprogramma nr. 229 “Op weg naar het Licht”

In dit deeltje van het bewerkte radiopro-
gramma “Op weg naar het Licht”, leest u
hoe christenen kunnen leren omgaan met
liberale stromingen en andere wereldreli-
gies, zoals de Islam. Is het mogelijk om
samen op weg te gaan?

Deze Adullam radio-uitzendingen zijn tussen 1990 en
1994 via o.a. TWR Bonaire en lokale radiostations
uitgezonden met onderwerpen als: Groeien naar zelf-
standigheid, Op weg naar volwassenheid, Geestelijke
groeistoornissen, Opvoedingsproblemen, Geestelijke
zelfreiniging, Evangelisatie, Bijbels pastoraat en om-
gaan met andersdenkende gelovigen.

Het Christelijk geloof is uniek omdat het zekerheid biedt
van eeuwige behoudenis op grond van geloof in het
bloedig Offer van de Heere Jezus Christus, “God, ge-
openbaard in het vlees” genoemd (1 Tim. 3:16). Hij is
de Enige Die, na belijdenis van zonden, deze kan ver-
geven en eeuwig leven schenken.

De Adullam radioprogramma’s zijn te downloaden via
www.radioadullam.nl. Voor meer info: www.adullam.nl


