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Moderne staat Israël
Bij sommigen dingen die je te lezen krijgt moet je je ogen weleens
uitwrijven. Bij het lezen van het maandblad Morgenland nr. 05/2005
van Dieter Braun uit Duitsland (d-88682 Salem-Obw) bladzijde 16 kun
je je ogen bijna niet geloven. Het artikel gaat over: ‘Een heilig volk?’
Het gaat over het volk dat zich in de moderne staat Israël heeft
gevestigd, nl. de Israëli’s. Wat ooit het ‘beloofde of heilige land’ was,
blijkt vandaag de dag weer gelijk aan het oude Kanaän te zijn, dat is een
broeinest van ongerechtigheid. Veel mensen denken dat het huidige
volk der Israëli’s het oude ‘uitverkoren volk van God’ is. Dat zullen de
meeste israëli’s zelf niet zeggen, zeker niet de orthodoxe joden die het
zionisme verwerpen. De staat Israël verschilt in niets van andere landen,
en dat land loopt -net als het Israël in het Westen (Nederland)- voorop
in het kwaad.
Zij noemen zichzelf graag het ‘uitverkoren volk van God’, en dan mag
je toch ook wel verwachten dat zij een bijzonder voorbeeld zullen zijn
voor andere volkeren. Kijk, niemand is volmaakt en zelfs het door God
uitverkoren volk kan tijdelijk weleens een slipper maken. Het gaat hier
echter niet over enkele slippers die te zien zijn, maar het gaat over een
soort Kanaänitische/-Sodomitische
leefwijze die men er in de huidige staat
Israël op na houdt. Dit geeft te denken
en kan niet het toonbeeld van
heiligheid genoemd worden.
Het is geen geheim, staat er op pag. 16
te lezen, dat de vrouwenhandel in
Israël ongebreideld voortgaat. Intussen
worden zo’n 3000 tot 5000 vrouwen
per jaar naar Israël verscheept, wat de
sex-industrie een vermogen van enige
miljarden per jaar oplevert. De misbruikte vrouwen werken ongeveer 14
tot 18 uur per dag en zeven dagen per week (dus is het in het ‘land van
de sabbat’ nooit sabbat voor hen). In Israël zijn er zo’n 300 tot 400
zogenaamde ‘gezondheidsinstituten’ wat in werkelijkheid bordelen zijn
(machone i briut). De prostituees worden maandelijks (let op) door één
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miljoen Israëli’s bezocht (dat is één op de zes inwoners). Tot hun vaste
klanten behoren de soldaten, maar ook de meer vrome joden. Als
gebruikelijk geschenk voor een Bar-Mizva (dat is een jongen die de 12
jarige leeftijd heeft bereikt) ontvangt hij de toegang om naar de hoeren
te mogen gaan, omdat hij nu van kind een man is geworden.
Bezoekers en toeristen die naar Israël gaan moeten oppassen voor de
auto’s die achter de bushalten geparkeerd staan, waarin mannelijke
chauffeurs zitten, die erop uit zijn om vrouwen mee te nemen. Dan
komt het dikwijls tot exhibitionistische handelingen en seksuele
handtastelijkheden. Vrouwelijke toeristen die aan het strand of in
badplaatsen gaan liggen zonnen worden er dikwijls door mannen
aangesproken. Toeristen gelden voor de Israëlische mannen als vrij-wild
waarop zij mogen schieten. Het gaat er in het ‘heilige
land’ dus niet zo heel heilig aan toe. Het duizendjarige
vrederijk is in dat land duidelijk nog niet aangebroken.
Tot zover enkele gegevens uit het artikel van Dieter
Braun.
Dubai staat wereldwijd bekend om het extreem hoge
sex-verkeer. De moderne staat Israël doet daar echter
niet voor onder. De VN noemde in een rapport Israël
als land van bestemming voor reizende dames een
groot gevaar. Criminele organisaties brengen vrouwen
als illegale immigranten naar Israël vanwege
prostitutie. De vrouwen worden naar Israël gelokt onder valse beloften
van mooie banen en een goed leven. Vooral vrouwen uit landen waar de
levenstandaard laag is worden slachtoffer. Dat zijn landen als Rusland,
Oekraïne, Moldavië, Belarus, Oezbekistan, etc. Eenmaal in de staat
Israël wordt het paspoort van de vrouwen afgenomen door de
criminelen en worden de dames verkocht en vertransporteerd naar
bordelen. Prostitutie is in Israël legaal.
Onderstaand artikel is van Amnesty International
http://www.amnesty.nl/artikelen/IV-ART0019.shtml
Misleid, verkocht, gevangen. Vrouwenhandel in Israël
door Ingrid Vledder, Medewerker Vrouwen en Mensenrechten
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Slachtoffers van vrouwenhandel zijn altijd kwetsbaar, maar onder
Israëlische wetgeving des te meer. Dat laat bijvoorbeeld het verhaal van
Tatiana (niet haar echte naam) zien. In april 1998 reisde zij met een
toeristenvisum vanuit Wit-Rusland naar Israël. Ze zou in Eilat als
schoonmaakster gaan werken.
Met het geld dat ze zou verdienen
kon ze, zo was haar beloofd, haar
m o e d e r e n z e s j ar i ge zoon
onderhouden. In Eilat ontmoette
Tatiana een man die zich voordeed
als haar toekomstige werkgever. Hij
nam haar mee naar een bordeel waar
ze gedwongen werd de kosten die hij
voor haar gemaakt had terug te
betalen.
Verscheidene keren trachtte ze te
ontsnappen. Nadat een vriend het Wit-Russische consulaat had
ingelicht, deed de Israëlische politie een inval. In plaats van terug te
kunnen naar Wit-Rusland, werd ze opgepakt als een illegale immigrant
en vastgehouden. Drie dagen nadat ze gevangengenomen was, vond
Tatiana in haar cel een briefje waarin ze met de dood bedreigd werd.
Ook zou haar familie gestraft worden als zij tegen iemand zou vertellen
wat er met haar gebeurd was.
In een petitie aan het hoofd van de Israëlische politie werd gesteld dat,
wanneer Tatiana geen bescherming zou krijgen, het te gevaarlijk zou
zijn om haar voor het gerecht te laten getuigen. Deze antwoordde dat
Israël niet iemands veiligheid buiten Israël kan garanderen en dat er
alleen ‘minimale bescherming’ gegeven kan worden.
In juni 1999 getuigde ze, diezelfde maand werd ze het land uitgezet.
Een mannelijk familielid ving haar bij terugkomst op en bracht haar
naar een onbekende locatie. Op dit moment weet Amnesty International
niet hoe het met haar gaat.
Het verhaal van Tatiana staat beschreven in het onlangs verschenen
Amnesty-rapport Israël: Human rights abuses of women trafficked from
countries of the former Soviet Union into Israël’’s sex industry. Elk jaar
worden er honderden vrouwen en meisjes, vanuit de landen van de
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voormalige Sovjet Unie naar Israël verhandeld. Vaak komen ze
gedwongen in de seksindustrie terecht. De vrouwen worden voor veel
geld gekocht en verkocht. Sommigen
w o r d e n v as t gebonden, ander en
vastgehouden in afgesloten
appartementen. In sommige gevallen
worden de paspoorten ingenomen. Al
deze maatregelen worden enkel genomen
om te zorgen dat de vrouwen
niet kunnen vluchten. Dit overkwam ook
Valentina. Zij is een 27-jarige
psychologe en sociaal werkster die in Twee Russische sexslavinnen
augustus 1998 vanuit Moldova naar
Israël kwam om voor een bedrijf te gaan werken. Haar reis en visa
waren door een Israëli geregeld die haar de baan had aangeboden. De
dag na haar aankomst werden Valentina haar geld, paspoort en
retourticket ontnomen en werd ze naar een kamer gebracht waar ze voor
twee maanden werd vastgehouden. Hierover vertelt ze: ‘De
omstandigheden waren vreselijk. Een meisje zat acht maanden in de
kelder. Het was daar vochtig, na verloop van
tijd kreeg ze tuberculose. De meeste meisjes
hadden verschillende ziektes, voornamelijk
geslachtsziektes. Zelfs je ergste vijand wens je
niet toe waar wij doorheen zijn gegaan.’ Na een
inval in maart 1999 arresteerde de politie haar,
aangezien ze niet de juiste documenten en visa
bij zich droeg. Opgelucht dat de politie het
Ingang sexclub
bordeel doorzocht had, maakte ze zich ook
grote zorgen. De bordeeleigenaren wisten
namelijk waar haar familie in de Oekraïne leefde. Door te getuigen zou
ze hen misschien in gevaar brengen.
Het zijn in dit geval non-state actors (zoals vrouwenhandelaars en
pooiers) die de grootste misdaden ten opzichte van vrouwen begaan.
Met geweld, waaronder verkrachting, worden de vrouwen onderworpen.
Dit geweld vindt vooral plaats wanneer vrouwen trachten te ontsnappen

5

De (sex) moraal o.a. van de Bijbel

No. 372

6

De (sex) moraal o.a. van de Bijbel

No. 372

of weigeren sex te hebben met de hen aangewezen cliënten. De
Israëlische overheid schept echter een omgeving waarin deze
schendingen niet adequaat worden aangepakt. Op dit moment is er geen
coherent Israëlisch beleid inzake vrouwenhandel. Zo is de praktijk niet
illegaal. De overheid heeft geen maatregelen genomen die afdoende de
mensenrechtenschendingen van verhandelde vrouwen voorkomen en
onderzoeken. De daders (i.c. de vrouwenhandelaars) worden niet
vervolgd en gestraft. In het algemeen worden de vrouwen als crimineel
beschouwd, in plaats van als slachtoffer van een
mensenrechten schending. Veel vrouwen
worden na een politieaanval gevangengenomen.
Sommigen zijn voor korte tijd in hechtenis,
anderen maanden.
Amnesty International dringt er in het rapport
bij de Israëlische overheid op aan
vrouwenhandel juridisch strafbaar te stellen. In
plaats van de verhandelde vrouwen als
criminelen te zien, moeten ze beschouwd worden als slachtoffers van
mensenrechtenschendingen en potentiële getuigen voor strafzaken.
Tenslotte moet Israël ervoor zorgen dat degenen die verantwoordelijk
zijn voor de overtredingen, zoals onderwerping, vrijheidsbeperking, en
marteling, voor het gerecht komen. (Amnesty International afdeling
Nederland)
http://www.solargeneral.com/library/IsraelSexSlaveTrade.pdf

'Anachnu Shavot' (Wij zijn het waard) en een van de organisatoren van
de internationale conferentie over de sexindustrie van deze week”.
Israël, dat miezerige strookje aan de kust van de Middellandse Zee,
heeft na Amerika de grootste porno-industrie ter wereld. Uiteraard met
allemaal blanke blondines, aangezien die voor veel geld uit
Oost-Europa gelokt worden.
http://www.israelnewsagency.com/sexisrael69690531.html

Quote op internet geeft onderstaand bericht te lezen:
Duizenden sex-slavinnen in Israël
Er zijn tussen de 1.000 en 3.000 vrouwen in Israël die gebruikt worden
als sexslaven en er is een intensieve handel in vrouwen in dat land. Dit
zeggen redacteuren van het meest recente onderzoek gedaan door het
Centrum voor Research en Informatie van de Knesset, dat de houding
van het publiek jegens vrouwenhandel onderzocht.

Bijbel en (seks)moraal
Wanneer wij als rechtschapen mensen -en wij hopen dat er nog velen
zijn op deze aarde- het voorgaande hebben gelezen, verafschuwen wij
dergelijke handelingen en uitbuiting van vrouwen. Wanneer wij echter
ter zelfder tijd de Bijbel aan onze kinderen voorlezen, waarin soms
immorele geschiedenissen de revue passeren, dienen wij ons toch wel af
te vragen of dat een waardevolle bijdrage levert aan onze kinderen. Ons
is altijd voorgehouden dat de Bijbel een heilig boek is, n.l. de ‘Heilige
Schrift’. En dat het uitverkoren volk een ‘heilige natie’ is. En dat de
Bijbel het Woord van de Heilige zelf is. Geen haar van ons hoofd die

''Niemand weet precies om hoeveel vrouwen het gaat, maar ik zou er
nog een 0 aan toevoegen. Het cijfer is waarschijnlijk meer dan 30.000,”
zegt Annette Collins, stichter van de zelfhelp groep voor vrouwen

Uit “De Telegraaf” do 24 mrt 2005, 15:27
'Duizenden seksslaven in Israël'
JERUZALEM - Enkele duizenden buitenlandse vrouwen zijn de
afgelopen jaren Israël binnengesmokkeld en gedwongen zich te
prostitueren. De vrouwenhandel levert criminele organisaties jaarlijks
miljoenen op, zo blijkt uit een onderzoek dat door leden van het
Israëlisch parlement is uitgevoerd.
De afgelopen vier jaar zijn 3000 tot 5000 vrouwen illegaal Israël
binnengekomen en verkocht als 'seksslaaf'. Pooiers betaalden 8000 tot
10.000 dollar voor de vrouwen en lieten ze soms achttien uur per dag
werken. Van iedere 120 dollar die de slachtoffers verdienden kregen zij
gemiddeld niet meer dan vier dollar in handen.
De leider van het parlementair onderzoek, Zehava Gal-On, zei
donderdag dat deze vorm van slavernij met alle middelen moet worden
uitgebannen. Volgens haar heeft Israël echter al vrij strenge wetten die
mensensmokkel en prostitutie moeten tegengaan.
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daaraan kon of mocht twijfelen. Het is ook niet onze intentie om twijfel
te zaaien, maar wel om een eerlijk beeld te vormen, zelfs waar het gaat
om de Bijbel. Ook wanneer een niet-christen de Bijbel leest en de vele
moord- en doodslagen erin ontmoet, de incestgevallen, de zedeloosheid,
de immoraliteit van sommige bijbelheiligen, etc. moet zijn conclusie
zijn, dat van die ‘heiligheid’ weinig te zien
is. Sommige ‘heidenen en humanisten’
zullen het er beter af brengen. Er kwam bij
ons ooit een Zeeuwse theologiestudent een
preek houden. De Zeeuwen spreken voor de
H een G uit. En hij sprak over de ‘Geilige
Schrift’. Sprak de man onbewust een
waarheid uit? Wij moesten er als pubers
stilletjes om lachen!
Een woordvoerder van de Television and Entertainment Licensing
Authority (TELA) in Hong Kong vertelde het volgende over de Bijbel
in het Chinees: ‘De Bijbel is een obsceen boek, dat verschillende
passages bevat die misdadig zijn, vol geweldpleging, moord, bestialiteit,
incest, kannibalisme, etc. De seksuele inhoud van de Bijbel is ver
beneden het niveau van een respectvol boek’. Er werd hierop tegengas
gegeven door Reverend Wu Chi-wai, door te zeggen dat de Bijbel
inderdaad veel slechte zaken met name noemt, maar zulke activiteiten
niet aanmoedigt!
Neem Juda, de stamvader van de Judahieten, de koningsstam waaruit de
Messias zou voortkomen. Juda begon al heel foutief, door een
Kanaänitische vrouw te nemen, Shuah. Uit dit huwelijk werden Er,
Onan en Shelah geboren. Er staat dat Jahweh het op Er voorzien had en
hem doodde. Zijn jongere broer Onan weigerde de vrouw van Er,
Thamar, zaad te geven en liet dat zaad na gemeenschap met Thamar niet
in haar baarmoeder komen, maar ernaast op de grond (Onanie). Ook hij
werd gedood. Dit schunnige stuk van Onan staat open en bloot in de
bijbel opgetekend. Juda beloofde toen aan Thamar dat zij Shelah zou
krijgen, maar dat bleef uit. De vrouw van Juda stierf en Juda ging
daarna naar de schaapscheerders met zijn vriend Hirah. Thamar hoorde
dat en verkleedde zich als hoer en ging langs de kant van de weg zitten
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waarlangs Juda zou terugkeren. Juda zag haar en dacht dat het inderdaad
een hoer was. Juda vroeg of hij tot haar in mocht gaan, waartoe hij
toestemming kreeg onder voorwaarden. Juda voldeed aan haar eis en
ging tot haar in, waardoor Thamar zwanger werd. Juda hoorde later dat
Thamar in verwachting was, terwijl zij geen man had. Juda eiste dat zij
verbrand zou worden. Daarna toonde Thamar haar drie onderpanden die
zij van Juda had geëist. In die tijd was het blijkbaar heel gewoon dat een
man naar een hoer ging. Toen Juda de onderpanden die Thamar toonde
zag, oordeelde hij dat zij rechtvaardiger dan hij was, en dat Thamar kon
blijven leven.
Is het van belang dat wij onze kinderen deze incest-voorvallen
meedelen, waarbij prostitutie legaal schijnt te zijn? Is het wel zo
bevorderlijk voor de moraal van onze kinderen dit soort verhalen in
geuren en kleuren hen voor te lezen? Wij onthouden onze kinderen
terecht de hedendaagse porno- en onzedelijke lectuur, wat zij echter in
en vanuit de bijbel wél krijgen voorgehouden!
Het verhaal van Jozef is voor kinderen en ouderen
spannend om aan te horen. Alleen hetgeen de
vrouw van Potifar met Jozef wilde doen, is
minder fraai. Er staat dat de rijke zegen van
Jahweh op heel het huis van Potifar was, vanwege
Jozef. Hoe is dat te rijmen met het feit dat
ondanks die zegen, de vrouw van Potifar verliefd
op Jozef werd en dat Jozef door haar wangedrag
in de gevangenis belandde? Deze scène uit het
verhaal over Jozef is ongeschikt voor jongeren Jozef vlucht weg
om aan te horen. Wat voor educatieve waarde
heeft dit verhaal?
Nog een ander al even vulgair verhaal lezen wij in Genesis over Lot en
zijn dochters. Lot wordt een rechtvaardige genoemd, die zijn ziel in
Sodom dagelijks weliswaar zou gekweld hebben, maar ondanks dat er
toch bleef wonen. 2Petrus 2:8
7 ¶ En den rechtvaardigen Lot, die vermoeid was van den ontuchtigen wandel
der gruwelijke mensen, daaruit verlost heeft;
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8 (Want deze rechtvaardige
man, wonende onder hen,
heeft dag op dag zijn
rechtvaardige ziel gekweld,
door het zien en horen van
hun ongerechtige werken);
9 Zo weet de Heere de
godzaligen uit de verzoeking
te verlossen, en de
onrechtvaardigen te bewaren
tot den dag des oordeels, om
gestraft te worden;

Lot zat er in de poort met
andere mannen, dus met
Sodomieters. Toen de twee engelen kwamen en bleven overnachten,
kwamen de mannen van Sodom naar het huis van Lot. Zij wilden die
mooie mannen weleens van nabij zien en ermee flikken. Lot bepraatte
deze mannen en wilde tenslotte zijn twee ‘maagdelijke’ dochters aan
hen geven, zodat zij daarmee hun lusten konden botvieren. Lot ging niet
zelf de straat op, maar wilde zijn dochters geven. Welke rechtgeaarde
vader zou dat doen? Hieruit zien wij dat een vrouw weinig of niets van
waarde was in die tijd, en dat vaders hun dochters gemakkelijk als
ruilhandel gebruikten.
Lot wordt door engelen met zijn dochters vlak voordat Sodom werd
vernietigd uitgeleid, laat zich door zijn dochters dronken voeren en
pleegt dan incest met hen. Dit voorval kan een heel mooie preek over
obsceniteit opleveren, althans voor de predikant die over deze materie
durft te preken. En dat nog wel van een rechtvaardige man, zoals hij in
2Petrus wordt genoemd.
Wie de Talmud neemt en daarin allerlei vulgaire zaken leest, kan niet
meer de vinger opsteken en ertegen ageren, gezien in de Bijbel ook de
meest vulgaire zaken aan de orde komen.
Lot en zijn twee dochters

Het boek Richteren spant daarin min of meer de kroon, zie hoofdstuk
19, waar een Levitisch man met een bijwijf op reis gaat. Zijn bijwijf
hangt daarna de hoer uit en keert terug naar haar ouderlijk huis. De
leviet gaat haar achterna en haalt haar op, ergens in het grondgebied van
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de stam Benjamin. De Benjaminieten willen met de leviet flikvlooien,
maar dat vond de vader van diens bijwijf al te gortig en gaf zijn eigen
dochter aan hen. De groep Benjaminieten namen deze vrouw en zijn
gezamenlijk de hele nacht met haar bezig, haar om de beurt te
verkrachten. Vandaag de dag heeft onze minister Donner het al druk
met een paar groepsverkrachtingen van de jeugd. Welnu, dan is dit
verhaal goed leesvoer voor de jeugd! Wat een schunnige en lage moraal
spreekt uit dit voorval! Wat voor nut heeft
de jeugd aan deze geschiedenis?
In
kinderbijbels en op zondagsscholen is
hierover niet te schrijven noch te vertellen.
Had een vrouw destijds zo weinig waarde
dat ze als voer werd geworpen voor een stel
sensueel beluste ‘beestmensen’? Wat was
het gevolg? De vrouw stierf eraan en de
stam Benjamin werd bijna weggevaagd van
de aarde.
Het is wel heel erg met zichzelf in strijd,
dat de Bijbel als een heilig boek wordt
hoog gehouden, terwijl erin zoveel
onheilige voorvallen breed worden Meisje speelt de rol van vrouw
uiteengezet. Wat hebben wij de moderne uit de harem van koning David
staat Israël met haar vrouwenhandel nog te
verwijten? Wij kunnen de Koran ook niets verwijten, waar Mohammed
een meisje van 7 jaar als vrouw nam, en waar de vrouw wordt
voorgesteld als een akker, waarin de man zijn ploegschaar steekt.
Vervolgens David en zijn vele vrouwen, en later zijn zoon Salomo met
diens zeer grote harem. Kinderen hebben doorgaans grote belangstelling
voor de verhalen van David. Inderdaad zijn er meeslepende en
indrukwekkende voorvallen in het leven van David, zoals de
overwinning op reus Goliad, en zijn vriendschap met Jonathan, de
kroonprins. De morele zijde van zijn leven is niet zo mooi, en deze
kunnen wij onze kinderen beter maar niet meedelen. Wanneer wij
vandaag de dag een dergelijk figuur in ons land aan de macht zouden
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hebben, zou het er voor menigeen niet best uitzien. David was een man
van het zwaard, van bloedvergieten. De oorlog is afschuwelijk, en toch
zijn het de ‘christelijke’ naties Amerika en Engeland die hun soldaten
een Bijbel in de strijd meegeven,
waarin men de oorlogsmoraal o.a. van
David uitgebreid kan lezen. Kissinger
zei onlangs dat de Amerikaanse
soldaten gebruikt worden als
‘kanonnenvlees’.
De climax in het seksuele leven van
David is het voorval met Batseba en
de moord op Uria. Of David nu de
‘man naar Gods hart’ was, of ook dat
hij koning was, het deert er niet toe,
David huppelt voor de ark
zélf oordeelde hij dat hij een ‘man des
doods’ was, nadat Nathan hem had aangewezen als de schuldige. Het
voorval van David met Batseba is overbekend en dat zullen wij hier niet
bespreken. Wel wat er met David op zijn oude dag gaande was, inzake
Abisag. Zie 1Koningen 1. Davids knechten wilden de koning eens goed
verwennen op zijn oude dag. De koning had last van kou. Een superoplossing werd voorgesteld, om heel Israël af te gaan en te zoeken naar
de knapste jonge maagd die er was, om deze aan David te geven ter
opwarming. Blijkbaar was er in Davids harem geen enkele oudere
vrouw die nog warmbloedig was of energie over had om de koning te
kunnen verwarmen. Alleen een jonge meid kon Davids bloed sneller
doen stromen en hem opwarmen. Een soort miss-Israël-verkiezing werd
georganiseerd, en Abisag kwam uit als de mooiste. Zij werd aan de
koning ter vrouw gegeven, maar de koning bekende haar niet. David
was op zijn oude dag sterker hierin -of lichamelijk zwakker- dan ten
tijde van Batseba. Onze prins Bernhard hield er ook buitenechtelijke
relaties op na, dat is bekend, maar is vergeleken bij David toch een
‘heilige’ te noemen. Op zijn oude dag, nadat prinses Juliana gestorven
was, bleef de prins alleen op paleis Soestdijk wonen, en zette gewoon de
verwarming wat hoger wanneer hij het koud had. De prins zette volgens
een gids die ons door het paleis voerde, gewoon de verwarming op 28
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graden Celsius, want geld speelde immers voor hem geen enkele rol na
de Lockeed-affaire. In de dagen van David was er nog geen aardgas
explorabel, dus bedachten zijn knechten een andere geniale oplossing!
Davids zoon Amnon kreeg het op zekere dag voorzien op zijn halfzuster
Tamar. De liefde tussen broer en zus is (schijnt) één van de meest
hechte relaties te zijn die in ons leven kan ontstaan of bestaat. (Bij
koning Willem en Mary had het beter gekund). De Egyptische koningen
huwden meestal met hun zusters. De bloedband kan echter ontaarden in
incest, zoals dat bij de Nefilim het geval was, Genesis 6, die aan incest
deden om hun soort ‘zuiver’ te houden.. Nadat Amnon Tamar had
verkracht, haatte hij haar, en zijn haat was groter dan de liefde waarmee
hij haar eerst verlangde te bezitten. Het was bij Amnon niets dan een
brutale lustbegeerte. Het is een afschuwelijk verhaal, ongeschikt om aan
kinderen voor te lezen. Wat een familie-moraal spreekt eruit!
Salomo, waarvan overbekend is dat hij 700 vrouwen had en 300
bijwijven. Het gaat onze bevatting te boven.
In een wereld als de onze, waar het monogame huwelijk in ere wordt
gehouden, is Salomo een uitschieter. Deze ‘wijze’ koning beschrijft op
erotische wijze in het Hooglied de liefde, dat meest waarschijnlijk is
gericht op Abisag, de ‘miss-Israël’ van die dagen. Wat voor educatieve
waarde heeft Salomo en zijn harem voor onze jeugd?
Boaz en Ruth
Liefdesromans en liefdesgeschiedenissen zijn altijd erg in trek, daar
liefde aanvoelt als iets heiligs. In de Bijbel staan dan ook
hartverwarmende liefdesverhalen. De
goede liefdesmoraal is heel belangrijk,
vooral voor jonge mensen, als gids op
hun levensweg. Wij zouden terecht
vanuit de Bijbel de allerbeste
voorbeelden mogen verwachten, waar
onze jeugd wat aan heeft. Wanneer u
nog een vrijgezelle dochter -of een
jonge weduwe- thuis hebt, moet u
maar eens beoordelen of u net als Ruth aan Boaz’ voeten
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Naomi zou doen. Ruth was een jonge weduwe, en Naomi zocht voor
haar een man in Bethlehem. Ze wijst Boaz aan en instrueert Ruth dat ze
‘s nachts maar eens bij Boaz aan zijn voeten moest
gaan liggen als deze sliep. Te middernacht werd
Boaz wakker en merkte dat een jonge dame aan
zijn voeteneind lag. Boaz vroeg wie zij was, en
Ruth maakte zich bekend. Boaz beval dat zij tot
aan het morgenlicht bij hem moest blijven liggen,
daar er nog een losser nader was dan hij. Zou Boaz
zo Platonisch kuis zijn gebleven door de gehele
nacht roerloos naast Ruth te liggen? Zie Ruth 3:14.
Niemand mocht weten dat Ruth op de vloer was
geweest. Waarom niet? Ruth ging naar huis en
vertelde Naomi dat die man het aan haar had
gedaan? Wat had Boaz gedaan? Wie zal het raden? Ruth raapt aren
Het is maar goed dat jonge bruidjes die een
huwelijksbijbel ontvangen, niet beseffen wat voor amorele
geschiedenissen er allemaal in die Bijbel staan.
Zonde en seksuele driften
Mensen plegen en pleegden algemeen velerlei zonden op het gebied van
de voortplanting. Mensen onaneren, plegen pederastie, gebruiken
kunstmatige voorbehoedmiddelen, en doen zelfs aan abortus
provocatus. De wáre zin van de liefde en paring ontgaat het merendeel
der mensen. Zij draaien de rollen precies om. De drift tot behoud van de
mensensoort, wijzigt men in moord op de soort. Verschillende
menssoorten hebben zich door middel van hun cultuur-overdrijving te
ver van de natuur verwijderd. Zij gingen of gaan meer naar hun lusten te
werk, dan naar de noodzaak van hun behoeften. Dat doen de meeste
mensen niet alleen op het gebied van de voortplanting, maar ook op het
gebied van eten en drinken. Alcohol en tabak beheersen een groot deel
van de mensheid, meer dan ons lief is. De alcohol wordt ook vele malen
bezongen, méér dan gewoon water als het noodzakelijke levensvocht.
Ook koffie, wat in feite als paardenvoer oorspronkelijk werd ingevoerd,
is slecht voor de mensen. Wij lezen in Ez.18 de zonden der mensen. De
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hoofdzonden zijn: wijn, hoererij en most, die het hart wegnemen. Zie
ook Hosea 3.
Jesjoea en de zondares
Wanneer wij ons verplaatsen naar een grote stad waarin een hoerenwijk
is, b.v. de residentie Den Haag. En wanneer wij daar een vergadering
bijwonen waarbij onze minister president ook aanwezig is, stellen wij
ons het volgende voorval in gedachten: De vergadering is geopend en
daarna wordt er een banket gegeven. Hoge staatslieden zijn aanwezig.
Plotseling komt er een vrouw naar binnen, die algemeen bekend staat
als hoer. De vrouw loopt op onze minister president af en gaat aan zijn
voeten zitten. Ze weent, zegt berouw te hebben en maakt de voeten van
de premier nat. Vervolgens droogt zij deze weer af met haar lange haar
en gaat de voeten van de premier zalven. De premier laat tot aller
verbazing de hoer haar gang gaan, als of hij dat de gewoonste zaak van
de wereld vindt. Wat zullen de aanwezigen denken van een dergelijk
voorval? Ze zouden denken dat de premier een goede bekende is van de
hoer, en dat de premier
het kennelijk een
genoegen vindt zich door
deze hoer te laten
verwennen. De premier
gaat het vervolgens voor
de hoer opnemen en
prijst haar hemelhoog
voor haar komst en
daden. Wat moeten wij
en onze jongeren denken
bij het lezen van het
voorval uit Lucas 7:36
vv.? Zij wordt door de premier als een groot zondares aanvaardt, en
haar wordt veel vergeven. Daarom heeft ze de premier meer lief dan
iemand aan wie weinig vergeven zou zijn, is de verklaring die de
premier geeft van dit voorval. Ja, wat moet men daarmee aan?
Christenen geloven algemeen dat de Bijbel geen menselijk document is
en dat dit boek geen fouten bevat. De Bijbel is volgens de meeste
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christenen het ’onfeilbare woord van God’. Wij willen dat gaarne
aannemen. Dan mag nog wél de kritische vraag worden gesteld, indien
de Bijbel het heilige boek van JHWH is, hoe het dan kan dat er
tegelijkertijd zoveel immorele verhalen in vervat zijn?
De hele Bijbel zou door de Heilige Geest zijn geïnspireerd. Met wat
voor God en met wat voor Heilige Geest hebben wij dan te maken,
wanneer daarin de meest vulgaire zaken breed worden uitgestald? In de
Talmud staan al evenzoveel vulgaire zaken, en zouden die dan eveneens
geïnspireerd zijn?
Er wordt ons altijd voorgehouden dat wij ons zelfs voor de schijn des
kwaads dienen te hoeden. Wanneer wij de Bijbel onbevooroordeeld
lezen, wordt daarin het kwaad op het allerbreedst uiteengezet. Dan
vraag je je af of een boek met zoveel immorele verhalen nog een
positieve invloed kan hebben op de
samenleving? Iedere zondaar, dief,
hoer, pooier, of wie dan ook, kan
zich wel verschuilen achter één van
de vele verhalen uit de Bijbel.
Er zijn veel rechters en staatslieden,
vooral in de USA, die met hun hand
op de Bijbel de eed afleggen. Het
was een gewoonte dat de president
daarna de Bijbel opensloeg en het
Obama als senator beëdigd
opengeslagen gedeelte kuste. Heel
de Bijbel was immers Gods woord, van kaft tot kaft! Op een keer sloeg
een nieuwe president de Bijbel open bij de geschiedenis van Tamar die
door Amnon werd verkracht. Iedereen schrok daarvan, waarna men deze
traditie afschafte, om de president vervolgens alleen de kaft van de
Bijbel te laten kussen. Vanaf dat moment werd het de mensen duidelijk
dat er gedeelten in de Bijbel staan die men niet blindelings kan kussen.
Het is ook maar goed dat veel mensen over verschillende
geschiedenissen van de Bijbel niet al te diep nadenken, en ook dat
kinderen de verhalen van de Bijbel nog niet goed begrijpen, anders
zouden er vele misvormde karakters kunnen ontstaan.
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Algemeen lezen de meeste mensen over veel zaken heen. Neem b.v. het
verhaal van Mozes en zijn ouders. Er staat in Exodus 6:19 dat de vader
van Mozes, Amram, huwde met zijn moei (tante) Jochebed. Zulks is wel
in strijd met Leviticus 18:14 en 20:20, waar het incest betreft.
Het is waar, de Bijbel bevat ook heel veel mooie en nuttige verhalen,
waarvan men de Goddelijke herkomst kan proeven, en die heel nuttig
zijn voor jong en oud.
Abraham
Abraham wordt de ‘vader der gelovigen’ genoemd, die naar alle
inzettingen van Jahweh leefde. Hij had geen Bijbel noch andere
geschriften zover wij weten. Hij leefde en geloofde vanuit zijn innerlijk.
En op die wijze dienen ook de kinderen
der gelovigen immers te leven, uit of
door het geloof, met het getuigenis van
de heilige Geest in hun harten.
Menselijke religie heeft behoefte aan
uitwendige dingen, waarbij men zich
vooral richtte op allerlei geschriften van
mensen, die er aanspraak op maakten
van God een openbaring te hebben
Abraham, Sara en de engelen
ontvangen. De boek-religies meenden
de vastheid en zekerheid van hun geloof
te mogen ontlenen aan geschriften die zij heilig verklaarden. Ook het
vroege christendom, dat reeds lang de geest van Jesjoea niet meer kende
en beleefde, kreeg behoefte aan een ‘heilig boek’ waarmee men alle
ketters kon veroordelen. Zo’n heilig boek zou de éénheid bevorderen en
bewaren. Dit utopisch ideaal is echter nooit verwezenlijkt, want juist het
christendom is één van de meest verdeelde religies ter wereld. Er zijn
ongeveer 27.000 verschillende christelijke denominaties op aarde. De
Bijbel is een voedingsbodem geweest voor de meest vreemde ketterijen
en levensopvattingen, oorlogen en vervolgingen.
Abraham, de geloofsheld. Wanneer wij bedenken dat de meest heilige
relatie van het leven het huwelijk is tussen man en vrouw, is daar toch
zeker wel devotie, integriteit en loyaliteit vereist. Hoe heeft echter
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Abraham -en in zijn voetspoor zijn zoon Izaak- gehandeld met zijn
vrouw wanneer zij in een vreemd land kwamen? Wat Abraham -en wat
Izaak met Rebekka- deed, is niet om over te roemen. In plaats om zijn
leven in te zetten voor zijn vrouw (en
halfzuster), dacht Abraham -en ook Izaakméér aan zijn eigen hachje dan aan dat van
zijn vrouw. Hij gaf Sara -en Izaak gaf
Rebekka- zonder tegenstand uit handen
aan vreemde heersers, die met deze
buitengewoon knappe vrouwen konden
doen wat zij maar wilden. En dat was
uiteraard ze opnemen in hun harem om
met hen naar bed te gaan. Men kon op z’n
vingers uittellen wat de vorsten zouden
gaan doen met deze wonderschone Abraham ontvangt de drie
vrouwen! Het is dat Farao door JHWH engelen
werd gewaarschuwd -en dat Abimelech
zag dat Izaak met zijn vrouw ‘speelde’- anders was het zo goed als
zeker mis gegaan met de vrouwen.
Wanneer Abraham de grote geloofsheld is en christenen zijn
geloofskinderen zijn, mogen de hedendaagse vrouwen wel oppassen
voor hun mannen, want die zullen in tijd van nood hen verlaten en
overgeven aan anderen, zonder hen te verdedigen, slechts om hun eigen
leven veilig te stellen. Abraham -en ook Izaak- legden de leugens in de
mond van hun vrouwen, om daarmee hun vrouwen ter prostitutie over te
geven ten bate van het eigen vege lijf. En ook hier weer de vraag wat
voor educatief onderwijs er in deze geschiedenissen zit voor onze
kinderen? Er wordt bewust gelogen. De vrouwen worden als
handelswaar vrij gemakkelijk aan anderen overgedragen. Abimelech
zag op een bepaald moment dat Izaak met Rebekka was ‘jokkende’ (zie
Statenvertaling). Maar wat is ‘jokken’? Is dat liegen? Wanneer onze
kinderen zullen vragen om hen uit te leggen wat ‘jokken’ is, zullen wij
het antwoord schuldig moeten blijven. Zouden Izaak en Rebekka elkaar
een zoen hebben gegeven? Wie zal het weten. In ieder geval hebben de
vertalers er geen raad mee geweten en de waarheid willen verbergen.
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De Bijbel
Wie van de Bijbel iets afdoet of toedoet, die zal in de hel terecht komen,
zo is ons geleerd toen we nog klein waren. Het is niet onze intentie om
van de Bijbel iets af- of toe te doen, maar wel om de dingen in hun
juiste licht te laten zien. Wij leven in een wereld vol tegenstellingen, en
zou de Bijbel daaraan ontsnapt zijn? Zouden er in de ‘heilige schrift’
alleen maar heilige dingen genoemd zijn? Op aarde is niets heilig,
alleen JHWH Zelf is heilig. De Bijbel is door mensen geschreven, die
geen inherente heiligheid bezaten. Men schrijft de ganse Bijbel wel aan
de Almacht toe, maar daarvoor is geen keihard bewijs. Door Rome is de
Bijbel omhangen met een aureool van heiligheid, waardoor de
christelijke religie van een geloofsreligie
verworden is tot een boekreligie. O wee, wie
daar iets van durft zeggen. De clerus wist wel
dat er verschillende vulgaire dingen in de
Bijbel stonden, vandaar mocht de leek de
Bijbel niet lezen. Er staan ook hele mooie en
echt moraliserende stukken in de Bijbel, maar
om nu een rookgordijn op te trekken rond de
meest vulgaire delen in de Bijbel, is niet
eerlijk. De NGB zegt in artikel 3 dat God een bijzondere zorg voor onze
zaligheid draagt, en daarom Zijn geopenbaarde woord voor ons heeft
laten optekenen. Artikel 5 zegt dat wij 66 canonieke boeken hebben en
daar ons geloof naar dienen te reguleren, en ons geloof daarop hebben
te gronden. Nu is het ware geloof een gave van Jahweh. Zouden wij die
gave hebben te reguleren naar een boek dat uit 66 delen bestaat? Moeten
wij ons geloof reguleren aan een aantal vulgaire geschiedenissen, zoals
besproken? Wat voor geloof is het dat zich reguleert naar een boek?
Dat kan slechts een historisch geloof zijn!
Al met al levert dit onderwerp ons een grote denkstof. Wij zouden ook
Simson als Nazireeër nog aan een kritisch onderzoek kunnen
onderwerpen, gezien het de Israëlieten verboden was vreemde vrouwen
te nemen. Het is niet onze intentie om de Bijbel onderuit te halen of in
een kwaad daglicht te stellen, maar de afgoderij met de Bijbel dienen
wij te vermijden. Drs. Vergunst, voorzitter van de Gereformeerde Bond
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van de Ned. Herv. kerk maakt van de Bijbel een écht ‘heilig boek’. Hij
stelt dat men zelfs geen ander boek boven op de Bijbel mag leggen,
want daarmee zou men het Woord
van God beledigen. Als een Bijbel
versleten is, zou men hem dan niet
mogen weggooien? Het papier en
de drukinkt is toch niet heilig?
Bezwaren die wij hebben tegen het
‘heilig boek’ zijn o.a. dat er een
afgesloten canon is gekomen, dit,
terwijl er nadien nog geschriften
zijn gevonden van bijzondere
waarde, zoals de Odes van Salomo,
Het boek des Oprechten, etc. Men
heeft aan de Bijbel volledig gezag
toegekend, dat zou zorgen voor
eenheid. Dat liep echter uit op de
grootste verdeeldheid. Zonder de
Bijbel zouden wij niets weten over
Gods verlossingsplan. Maar
Abraham dan?
Staan wij als
Israëlieten-christenen nog wel met twee benen op de grond?

Citaat: Uit het Informatieblad van het Sjilo-genootschap nummer 3,
3320AE:
‘Onze Almacht heeft alles te maken met onze ademhaling; met onze
bloedsomloop en met onze seksuele verrichtingen. Hij is op de
hoogte van alle bezigheden die we liever niet zouden willen laten
zien. Voor een tot verkeerde neigingen geneigde persoon is dit
wellicht geen welkom idee. Maar of we het op prijs stellen of niet;
hoe we ons ook gedragen en waar we ons ook bevinden; over onze
schouder kijkt de Almacht aandachtig toe wat we doen. Voor een
trouwe dienaar is dit in het geheel niet afschrikwekkend’.
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