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Stel u twee mensen voor in een woonkamer. Een man zet een bril met groene glazen op en een
vrouw zet een bril met rode glazen op. Alles wat de man ziet heeft een groene tint terwijl alles wat
de vrouw ziet een rode tint heeft. De bank is misschien bruin, maar voor de man zal hij groenbruin
zijn. De stoel is misschien wit, maar voor de vrouw heeft hij een roze tint. Alles wordt gekleurd
door de bril die de man en de vrouw dragen. Dat is wat er gebeurt met een wereldbeeld.

Wat is een wereldbeeld?
Iedereen heeft een wereldbeeld. Of ze het nu weten of niet, iedereen ziet de wereld door een set filters zoals de man en de vrouw met de gekleurde bril.

James Anderson1 , hoogleraar theologie en filosofie aan het gereformeerd theologisch seminarie,
definieert een wereldbeeld als “een alomvattend perspectief op alles wat bestaat en belangrijk voor
ons is. Uw wereldbeeld vertegenwoordigt uw meest fundamentele overtuigingen en veronderstellingen over het universum waarin u leeft. Het weerspiegelt hoe u alle ‘grote vragen’ van het menselijk bestaan zou beantwoorden, de fundamentele vragen die we stellen over het leven, het universum
en alles”.
Iedereen heeft een wereldbeeld. Of ze het nu weten of niet, iedereen ziet de
wereld door een set filters - zoals de man en de vrouw met de gekleurde bril.
Een wereldbeeld is een raamwerk dat we gebruiken om het leven te interpreteren. Het is de lens
waardoor we al het andere in het leven zien: de groen- of roodkleurige bril waardoor we al de dingen in het leven zien.

De Bijbel leert twee belangrijke wereldbeelden
De Bijbel vertelt ons dat er twee belangrijke wereldbeelden zijn. Mensen bekijken de wereld op
twee manieren vanuit hun fundamentele overtuigingen, aannames over het leven, de grote vragen en
meer. Aan de ene kant is er Gods weg om de wereld te benaderen, en aan de andere kant is er de
weg van de mens. De Schrift illustreert de twee belangrijkste wereldbeelden zoals te zien in de onderstaande tabel:
Principe
Twee wegen
Twee fundamenten
Twee relaties met
Christus
Twee opvattingen
over Jezus
Twee manieren om
de wereld in te lopen

1

1. Gods weg

Met Christus
Zij die in Jezus geloven, hebben het eeuwige leven

2. Weg v.d. mens
Bijbelverzen
De weg van de dood, maar
hij lijkt soms recht te zijn
Spreuken 14:12
Het huis gebouwd op het
zand brokkelt af in de felle
storm
Mattheüs 7:24-27
Mattheüs 12:30;
Tegen Christus
Lukas 11:23
Zij die niet in Jezus geloven, hebben geen eeuwig
leven
Johannes 3:36

In het licht

In de duisternis

De weg van het leven
Het huis gebouwd op
de rots is bestand
tegen een felle storm

Johannes 8:12
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Twee relaties met
God, de Vader
Twee relaties met de
wereld

Verzoening met God,
de Vader door Jezus
Niet conform de wereld maar getransformeerd in de geest

Twee perspectieven
op zonde2

Dood voor de zonde,
levend in Christus

Twee levensbeschouwingen
Twee liefdes in het
leven

Levensbeschouwing
volgens Christus
Liefde voor God die
tot eeuwig leven leidt

Scheiding van God, de
Vader zonder Jezus
Conform de wereld
Dood in zonde, geleid
door de duivel, die de
hartstochten van het vlees
uitvoert
Filosofie volgens de menselijke traditie en de elementaire geesten van de
wereld
Liefde voor de wereld die
tot de eeuwige dood leidt

Johannes 14:6
Romeinen 12:2

Efeziërs 2:1-7

Kolossenzen 2:8
1 Johannes 2:15-17

Veel niet-christelijke systemen met drie gemeenschappelijke thema’s
Het lijkt misschien alsof er meer dan twee wereldbeelden zijn. Er zijn tenslotte veel verschillende
filosofieën en religies. Denk aan de islam met zijn bijna twee miljard volgelingen en het hindoeïsme
met zijn één miljard volgelingen wereldwijd. Elk van deze religies leert verschillende dingen over
de realiteit. De islam leert één god, terwijl het hindoeïsme veel goden accepteert. De islam heeft
zijn heilige boek (de koran), terwijl hindoes andere “heilige” teksten gebruiken (veda’s, enz.). Deze
religies behoren duidelijk niet tot hetzelfde “wereldbeeld”. . . of zo lijkt het.
Er zijn ook redenen om onderscheid te maken tussen de verschillende niet-bijbelse perspectieven,
maar er zijn overeenkomsten tussen elke andere religie en filosofie. In feite zijn er drie gemeenschappelijke thema’s die elke niet-christelijke of “weg van de mens”-systeem met elkaar verbinden.

Weg van de mens, thema # 1: ‘s Mensen woord boven Gods Woord
Het eerste thema dat elke niet-christelijke filosofie en religie deelt, is hun afwijzing van Gods
Woord, de Bijbel als gezaghebbend. God heeft zichzelf geopenbaard in de 66 boeken in het Oude
en Nieuwe Testament. De weg van de mens verwerpt de beweringen van deze boeken dat ze gezaghebbend, en onfeilbaar zijn of dat ze de leer ervan zwaar herinterpreteren in het ‘licht’ van de ideeen van de mens. Ze kunnen verschillen in welk heilig boek ze gebruiken. Sommigen geven misschien de voorkeur aan Kitáb-i-Aqdas (Baha’isme) en anderen geven de voorkeur aan Tripitaka
(Boeddhisme), maar ze verwerpen of twijfelen allemaal aan de Bijbel. Elk niet-christelijk systeem
verwerpt de Bijbel als het enige Woord van God, neemt ervan af of probeert door mensen gemaakte
overtuigingen toe te voegen om het te vervangen. Maar Gods weg identificeert de Bijbel duidelijk
als het enige gezaghebbende en onfeilbare Woord van God (bijv. 2 Timotheüs 3:16).
Zie http://www.verhoevenmarc.be/#Bijbel .

Weg van de mens, thema # 2: Afwijzing van de God van de Bijbel
Een tweede thema dat in elke niet-bijbelse religie of filosofie wordt gedeeld, is hun afwijzing van
de God van de Bijbel. Een religie kan in veel goden (hindoeïsme), één god (islam) of geen goden
(atheïsme) geloven, maar ze hebben allemaal een gemeenschappelijk thema: ze verwerpen de Drieenige God van de Schrift. Maar Gods manier is om hem alleen te erkennen en te aanbidden als de
enige ware God (Exodus 20:3). Zie http://www.verhoevenmarc.be/drieeenheid.htm .

Weg van de mens, thema # 3: Afwijzing van Jezus als Enige Heer en Heiland
Een laatste gemeenschappelijk thema in veel niet-bijbelse systemen is hun afwijzing van Jezus als
Heer en Heiland (= Redder). Ze noemen Jezus misschien een goede leraar (de meeste religies) of
ontkennen zelfs zijn bestaan (radicale sceptici), maar ze verwerpen gewoonlijk Zijn unieke aanspraken op Godheid (Johannes 1:1). Dit is een ernstige en fatale fout in elke niet-christelijke filoso2
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fie of religie. Zoals Jezus zei: “want als u niet gelooft dat Ik [het] ben, zult u in uw zonden sterven”
(Johannes 8:24). Zie http://www.verhoevenmarc.be/drieeenheid.htm .

Toepassing: met Christus of tegen Christus
Hoewel er veel niet-bijbelse religieuze en filosofische systemen zijn, delen ze
allemaal gemeenschappelijke thema’s - voornamelijk hun afwijzing van de
bijbelse Jezus als Heer.
Concluderend, hoewel er veel niet-bijbelse religieuze en filosofische systemen zijn, delen ze allemaal gemeenschappelijke thema’s - voornamelijk hun afwijzing van de bijbelse Jezus als Heer. Dus
de woorden van Christus krijgen een nieuwe betekenis wanneer we alle verschillende religies van
de wereld beschouwen: “Wie niet met Mij is, die is tegen Mij; en wie niet met Mij bijeenbrengt, die
drijft uiteen” (Mattheüs 12:30). U bent met Christus of tegen Hem.
Dit brengt ons terug bij het begin. Ondanks de diversiteit aan religieuze en filosofische tradities,
zijn er eigenlijk maar twee belangrijke wereldbeelden om over na te denken: Gods weg en die van
de mens. De weg van de mens is een set groen gekleurde glazen gericht op de wereld en weg van
God. Maar Gods weg is een set roodgekleurde glazen, gekleurd met Christus’ bloed van verlossing,
gericht op de ene ware God. Welke kleur ziet u?
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