
Wij moeten er ons op gaan instellen, naarmate de polarisering 
in de wereld toeneemt, dat het Bijbelgetrouw christendom 
opnieuw als de ultieme sekte gaat worden weggezet, die overal 
tegenspraak gaat ontvangen. 
 
afb. Gods' Woord was en is en blijft de ‘hatespeech’ van alle 
tijden en plaatsen! Christenen en hun Bijbel zijn weer opnieuw 
bezig om gecriminaliseerd te worden! 
 
Je moet je er op gaan instellen, dat je er in deze wereld 
compleet alleen voor komt te staan, als je je in het openbaar, in 
de publieke ruimte, uitspreekt over de Bijbel als Gods 
geopenbaarde universele wil voor het leven van alle mensen.  
 
Als jij vanuit deze Bijbel beweert, dat Gods’ Woord 
zeggenschap heeft over alle mensen en letterlijk over alles in 
alle sectoren van het publieke leven. 
 
In Hand. 28:22 kreeg Paulus te horen dat de eerste gemeenten, 
zeg maar de vroege kerk, bestaande uit discipelen van Jezus, 
uitgemaakt werden voor een sekte (vgl. ook Hand. 24:5, 14), 
die overal waar zij zich manifesteerde, werden tegengesproken. 
 
De haat tegen deze sekte ervaart de apostel Paulus in 1 Cor. 
4:9 evv., als uitermate belastend en bedreigend. Waar hij zich 
feitelijk ter dood veroordeeld weet door deze wereld. Hij ervoer 
zijn bestaan als christen als een soort schouwspel, een theater 
voor de wereld, voor de engelen en mensen.  
 
Hij ervoer zichzelf vanuit de optiek van Jan en alleman, als het 
uitvaagsel van de wereld en het afschraapsel van allen tot nu 
toe. vs.13, de paria's van de samenleving. Hebr. 11:37b, 38 



 
In Hand 17:6 krijgen ze de beschuldiging dat ze met hun 
prediking de wereld in rep en roer brengen. In Hand. 16:20 dat 
ze de publieke orde verstoren. 
 
In Luk. 2:34 wordt over de a.s. leider van deze sekte, Jezus, 
een profetisch woord uitgesproken door Simeon: ‘Zie dit Kind is 
bestemd tot val en opstanding voor velen in Israël en tot een 
teken dat tegengesproken zal worden.’  
 
En als je nu denkt dat dat in het NT alleen zo was, dan vergis je 
je. In het OT konden ze er ook wat van.  
 
Op een geven ogenblik loopt het ganse land, zowel de leiding 
als de hele bevolking tegen Gods’ profeet Jeremia te hoop. Jer. 
1:18, 19; 15:20 Zijn leven loopt ernstig gevaar, maar God 
beschermt hem. Hetzelfde laken een pak met Ezechiël in Ez. 
2:6; 3:7 Niet anders met Elia in 1 Kon. 18:17 
 
In onze dagen zegt Jezus in Zijn eindtijdpreek in Matth. 24, als 
een van de tekenen van de eindtijd: ‘Dan zullen zij u 
overleveren aan verdrukking en u doden en u zult door alle 
volken gehaat worden omwille van Mijn Naam.’ Vs. 9. Vgl. ook 
Matth. 10:22 
 
In de huidige polarisering in deze eindtijd moet je elke dag, de 
radicale keuze gaan maken tussen 2 groepen:  
 
‘Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht. En wie vuil is, laat 
hij nog vuiler worden. En wie rechtvaardig is, laat hij nog meer 
gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat hij nog meer 
geheiligd worden.’ Openb. 22:11 
 
Aan de laatste groep hangt een hoog prijskaartje.  Het gaat je 
alles kosten! 
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