Uitslagen enquête christelijk geloof
Hieronder de uitslagen van de enquête over het christelijk geloof die nu al weer vele jaren
geleden op de website van IHAO heeft gestaan en door veel mensen is ingevuld.
De antwoorden waren zeer gevarieerd en vaak ook heel interessant. Het was een uitdaging om
de verschillende antwoorden samen te vatten tot overzichtelijke informatie, maar dat is zeker
gelukt. Een absolute aanrader om een avond is rustig voor te gaan zitten en misschien ook
met anderen over na te praten of als studie materiaal te gebruiken. De mening dat het
christelijk geloof niet logisch te verklaren is, is ons bij IHAO zeker niet toegedaan. Natuurlijk
zijn we het er wel mee eens dat er een menselijke logica is en een goddelijke logica en die
verschillen soms heel erg van elkaar. Het is maar net hoe ver je wilt kijken en in hoeverre God
je verstand geopend heeft voor Zijn logica. We blijven erbij dat gebrek aan kennis een machtig
wapen is van de duivel en ons streven blijft dan ook om duidelijke taal te spreken getuigend
van dieper inzicht.
We willen iedereen hartelijk bedanken die zijn deelname hieraan verleend heeft. Niet iedereen
zag het nut er van in een antwoord in te vullen bij de vraag "kerkelijke richting" of noemde
zichzelf "christelijk algemeen", omdat ze dat verder niet belangrijk vonden en God ook niet en
natuurlijk is dat ook zo, maar toch kan het voor een enquête als deze een verklaring zijn voor
de vele verschillende meningen en antwoorden. Laten we onszelf wat dat betreft niet voor de
gek houden. Toch zet het je aan het nadenken en geeft de stelligheid waarmee sommige
mensen bepaalde dingen zeggen, en de zekerheid die ze daarbij menen te hebben, de indruk
dat als zij in de hemel mensen zouden tegenkomen die niet aan hun criteria voldoen, ze direct
naar God zouden stappen met groot beklag en verzoek om uitzetting naar de hel.....Zou er dan
misschien toch een grijs vlak zijn ?

Vraag 1 Bijbel onfeilbare, geïnspireerde woord van God ?
Geloof je dat de Bijbel het onfeilbare, geïnspireerde Woord van God is? Zo ja, of zo nee, waar
baseer je dat op?

Enkele opmerkelijke uitspraken:
Nee. Ten eerste geloof ik niet in onfeilbaarheid (vrij van dwaling of vergissing / nooit falend).
Ten tweede is de Bijbel geschreven door mensen, na overlevering van mens op mens. En
aangezien ik niet in onfeilbaarheid geloof, geloof ik ook niet dat het geschreven woord, per
definitie het woord Gods is. Ik geloof wel dat er de mensen die de Bijbel hebben geschreven
geïnspireerd zijn door het woord Gods. Ten derde zijn er meerdere geschriften die pretenderen
het woord Gods te zijn (Koran, Toran)
Ik geloof niet dat de bijbel het Woord van God is. Ik geloof dat de bijbel een verzameling
geschriften is, welke een weergave geeft van Gods wandelen met de mens. De boodschap die
uit de bijbel te lezen is, is een belangrijk en onmisbaar stuk, van Gods altijddurende
openbaring. 'Sola Scriptura' is voor mij geen geldende uitspraak. Ik plaats de bijbel in de rij
van gebed, de persoonlijke relatie met onze Heer Jezus Christus, gestorven én weer
opgestaan, de profetieën, die ook vandaag nog plaats vinden, de immer voortdurende
openbaring van God aan de mensen. Dit álles is nodig, vult elkaar aan, versterkt elkaar. En om
die bijbel goed te begrijpen is ook kennis nodig van de cultuur, de culturele antropologie,
buurgodsdiensten, geologie, archeologie, geschiedenis, politiek en economische structuren uit
de tijd waar de bijbel over spreekt. Het behoeft studie om de bijbel te doorgronden. Letterlijk
alles overnemen en geloven wat er in staat is tekort doen aan de dieperliggende bedoeling van
God.
Ja, Het woord zelf zegt het. Jezus zegt het.

Vraag 1a Zo ja, wat als de wetenschap en vroege geschriften
een ander verhaal vertellen ?
Zo ja : Wat als de feiten: de vroege kerkgeschiedenis en wetenschappelijk onderzoek een
ander verhaal vertellen ?

Enkele opmerkelijke uitspraken:
De duivel is altijd bezig zand in onze ogen te strooien met hele waarlijkende feiten zodat we op
den duur bezwijken onder al dat 'zand' - op een rots bouwen is beter!
Zelfs zonder deze interventie's vertelt de bijbel op zich al een heel ander verhaal. (tenminste
zonder de listige en baatzuchtige beroeps-uitleggers die er alleen maar op uit zijn bepaalde

geloofsgemeenschappen en kerken in hun drang naar macht (soms) winstbejag meer wind in
de zeilen te geven.

Vraag 1b Zo nee, beter om gewoon te geloven of omdat zo
geleerd is ?
Zo nee : Is het niet beter om maar gewoon te "geloven" , of omdat het je zo geleerd is (net als
dat mensen in andere religies beweren dat hun geschriften ontstaan zijn door Goddelijke
Openbaring) ?

Enkele opmerkelijke uitspraken:
Je gelooft pas werkelijk indien je Jezus Christus aanneemt als Verlosser van je zonden. Alleen
op basis van vrije overgave aan Jezus (door de deur van je hart open te doen voor Hem) kan
een echte relatie met God ontstaan. Geloof is echter nog altijd een gave van God, niet onze
eigen gave.
Geloven is een begrip waar veel onder kan vallen. Ik zou het meer zien als: onderzoeken,
ervaren, rationeel én emotioneel, maar dan wel met een rotsvast vertrouwen op Gods
aanwezigheid en hulp. Kortweg zeggen: ´Het staat in de bijbel en ´dus´geloof ik.´, gaat er bij
mij niet in. Ik vind dat verschrikkelijk kortzichtig en remt je in je ontwikkeling. Het sluit je af
van de wereld en maakt je blind voor de Godsopenbaringen en profetieën van deze tijd.
Onderzoekt alles, en behoudt wat goed is. Indien iemand van u om wijsheid tekort schiet late
hij God daarom bidden die aan allen geeft eenvoudigweg en zonder verwijt... Jakobus 1:5

Vraag 2 Kan God vergeven zonder Jezus aan kruis ?
Het verlossingsprincipe komen we ook in andere godsdiensten tegen - - dat er bloed moet
vloeien anders kan er geen vergeving zijn / en dat een god zijn zoon naar de aarde stuurt om
zijn kinderen te verlossen en die zoon daarna sterft en weer opstaat uit de dood en naar de

hemel wederkeert - - en ook in de Bijbel.
Wat is er logischer om te zeggen: "dat we in de hemel kunnen komen op de handen van een
Verlosser en daardoor eeuwig leven krijgen" of "dat we berouw hebben van onze zonden,
onszelf bekeren en zelf de consequenties dragen van onze zonden en gaan leven volgens Gods
levenswetten - - aangezien zonde leidt tot de tweede dood, zou dat ons eeuwig leven moeten
brengen! - -" ?
Zou God onze zonden niet kunnen vergeven - - wanneer we berouw hebben, ons bekeren en
om vergeving vragen - -zonder dat Jezus aan het kruis was gegaan?

Enkele opmerkelijke uitspraken:
Ik denk wel dat hij ons zou kunnen vergeven, want hij is toch
een erg goed mens/god? ik snap eigenlijk niet zo goed wat dat ermee te maken heeft. sorry
(13 jaar)
Opmerkelijk is wel dat Jezus in zijn rondwandeling op aarde zelf ook tegen mensen zei: "uw

zonde zijn u vergeven". En de farizeeërs maakten zich hier nog kwaad over want alleen God
kan dat. Jezus zei niet: "maar jullie moeten eerst nog even wachten tot ik even aan het kruis
gestorven ben", nee, de enige voorwaarde die Hij geeft is dat God ons vergeeft als wij anderen
vergeven. Dit in tegenstelling tot latere bijbelteksten in andere boeken die in de nieuw
testamentische canon zijn geplaatst toen er door Paulus een hele verlossingscultus gestart was
rondom zijn kruisdood, hetwelke hij overgenomen had van de mysteriegodsdiensten van
babylon en waar nu het hedendaagse christendom op gebaseerd is, maar dit was niet het
evangelie wat Jezus predikte. Nee, die predikte een heel ander evangelie. Lees alle uitspraken
van Jezus maar eens los van de rest van het nieuwe testament.
Men zegt wel eens dat het christelijk geloof staat of valt met het offer van Jezus, alsof
begrippen als rechtvaardigheid, compassie, moed, rechtvaardigheid, eer,
opofferingsgezindheid, nederigheid en naastenliefde dan opeens geen waarde meer zouden
hebben. Dit terwijl God ook al deze waarden juist vertegenwoordigd, maar volgens mij willen
mensen dit gewoon graag geloven omdat ze geen verantwoording willen nemen voor hun
eigen daden en gedachten en dit is nu juist het verschil met een aantal andere grote
godsdiensten. Ik bedoel, wie zegt dat de god van de bijbel de ware God is ? Omdat hij dat zelf
zegt ? Misschien staat de ware God wel boven alle godsdiensten en probeert Hij gewoon te
roeien met de riemen die hij heeft en denkt hij: "nou ja, ok als die christenen dan zo graag
willen geloven in een offer en daarna pas hun leven willen toeleggen op heiliging, omdat die
bijbelgoden hen dat zo duidelijk hebben gemaakt, ok dan, dan ga Ik daar maar in mee, maar
gelukkig zijn de boedhisten wat gemakkelijker wat dat betreft."

Vraag 3 Als Jezus niet aannemen > hel > rechtvaardige
God ?
Stemt het beeld van een eeuwige straf in de Hel - - omdat mensen Jezus niet hebben
aangenomen als hun Redder en Verlosser - - overeen met het beeld van een Goede en
Rechtvaardige God?

Enkele opmerkelijke uitspraken:
ik vind het lullig als je er niet in gelooft je naar de hel gaat, want je kan dan ook wel een goed
mens zijn." (13 jaar)
Het gruwzaam spelletje 'schuld en boete' is nog zo'n handig middeltje om de ongelijkheid
onder de mensen aanvaardbaar te maken (en vaak het lijden van sukkelaars als een DEUGD
en genade van God aan te prijzen tot eigen veiligheid en zelfgenoegzaamheid)
Neen, want een ieder zal dezelfde eerlijke kans krijgen om het Evangelie, nadat zij het
begrepen hebben te leven of te verwerpen, zelfs de Here Jezus ging toen zijn lichaam in de
tobe begraven lag in zijn geest naar de gevangenis (zie petrus brieven) om daar als eerste het
Evangelie aan de doden te prediken, om hen `die eertijds ongehoorzaam waren geweest nog
een kans te geven´ (vergelijk daarna ook 1 corinthe 15.29)
Ten eerste is de hel de consequentie van daden van mensen. Indien zij de verlossing niet
aannemen die God aanbiedt, is de hel het logische gevolg, zonder een straf te zijn OMDAT ze
Christus niet aannamen, maar omdat zij gezondigd hebben. Ten tweede moet ingevuld worden
wat de hel is. De hel is afwezigheid van God, geen folterkamer. Om Sartre en Loius XIV
samen te voegen: L'enfer, c'est moi.

Vraag 3a Nieuwe kans in de hel als berouw hebt ?
Even los van je antwoord op vraag 2 ga ik er van uit dat je het met me eens bent dat straf
toch is om van te leren: zo en zo moet het niet want als je dat doet dan gebeurt er dat
(mogelijk door een uitvoerende macht ,maar in principe als logische consequentie van,
evenredig aan de uitgevoerde daad), net zoals een liefhebbende vader zijn kinderen straft als
ze iets verkeert doen. En dat je het ook met me eens bent als ik zeg dat God geen sadist is en
dat hij uiteindelijk toch voor iedereen het beste wil. Is het dan niet reëler om te zeggen dat
God je weer een nieuwe kans geeft als je berouw hebt gekregen van je zonden en je je tijd
hebt uitgezeten?

Enkele opmerkelijke uitspraken:
Ten eerste: ik denk dat hier veel te veel in plaats van God gedacht wordt. Ten tweede:
natuurlijk is straf om van te leren, maar: het houdt een keer op. Wij als christenen geloven dat
God Alwetend is. Hij weet dus blijkbaar ook dat er mensen zijn die niet zullen leren. En daarbij
geloof ik dat iedereen de kans krijgt. Als we geloven dat God rechtvaardig is, dan moeten we
ook accepteren dat Hij terecht mensen veroordeeld. In Openbaring 20 vinden we een perfect
voorbeeld van niet- lerende mensen. Aan het einde van het 1000 jarig vrederijk wordt satan
losgelaten, en verleid mensen. Deze mensen zijn dus blijkbaar zelfs in de meest ideale
omstandigheden niet tevreden. Zou God dan rechtvaardig zijn als Hij hen NOG een kans geeft?
Als God zegt dat dit en dat gebeurd als je dit en dat doet, is het van zelfsprekend dat het
gebeurd zo Hij het Zegt. Want God is geen leugenaar en dit geld voor Zijn beloften en dit geld
voor Zijn straffen. Want God is een rechtvaardige God die doet wat Hij zegt. Maar als God zich
laat verbidden dan is het aan Hem om Zijn oordeel te veranderen. Als de Bijbel spreekt van
Eeuwig dan is het aan God wat die tijd inhoud, als de nieuwe hemel en aarde er is en ieder is
geoordeeld naar zijn werken, ten goede en ten kwade, en het nieuw Jeruzalem bewoond is,
dan zal er geen tijd meer zijn. En God weet waar die mensen zijn die niet in Christus zijn
gestorven. Als dan die tijd ingaat voor ons alle, dan hoop ik dat Mijn Vader de Vader van Here
Jezus Christus deze mensen niet zal vergeten. Er zijn straffen hier op Aarde, korte lange en de
doodstraf, en God maakt uit bijbels gezien wie zijn straf uitzit in de Eeuwigheid. Ik hoop dat
het niet voor altijd zal zijn, want ik heb ook een vader en moeder en broers die niet in Christus
zijn gestorven...

Vraag 4 Niet allemaal op de zelfde plaats, niveau's ?
Als je de Bijbel goed leest kun je er uit opmaken dat het paradijs niet het hoogste niveau is
maar dat er daarboven nog hogere hemelen zijn. Ook zijn er nog de lagere aardse gewesten
en het dodenrijk.
Zou het aan de hand van deze informatie reëel zijn om te zeggen dat als we gered zijn we na
ons sterven niet allemaal op dezelfde plaats terecht komen aangezien er niveau's van
heiligheid zijn en de meeste mensen deels vasthouden aan hun vlees, aan hun oude leven?

De teksten waar aan gerefereerd werden waren:
1 Korinthe 15: 40-41: "En er zijn hemelse lichamen, en er zijn aardse lichamen; maar een
andere is de heerlijkheid der hemelse, en een andere der aardse. Een andere is de heerlijkheid
der zon, en een andere is de heerlijkheid der maan, en een andere is de heerlijkheid der
sterren; want de ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere ster."
1 Korinthe 3: 11-15: "Want een ander fundament, dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan
niemand leggen. Is er iemand, die op dit fundament bouwt met goud, zilver, kostbaar
gesteente, hout, hooi, of stro, ieders werk zal aan het licht komen. Want de dag zal het doen
blijken, omdat hij met vuur verschijnt, en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken.
Indien het werk, dat hij erop gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen, maar indien
iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden, doch hij zelf zal gered worden, maar als door
vuur heen."
Johannes 14: 2-3: "In het huis mijns Vaders zijn vele woningen (anders zou Ik het u gezegd
hebben) want Ik ga heen om u plaats te bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats
bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben."
Efeze 4: 9-10: "Wat betekent dit: Hij is opgevaren, anders dan dat Hij ook nedergedaald is
naar de lagere, aardse gewesten? Hij, die nedergedaald is, Hij is het ook, die is opgevaren ver
boven alle hemelen, om alles tot volheid te brengen."
Verder spreekt de bijbel op een aantal plaatsen over "de hemel der hemelen", "hoogste
hemelen" en op talloze plaatsen over "het Koninkrijk der hemelen".
Hebreeën 11: 39-40: " En deze allen, hebbende door het geloof getuigenis gehad, hebben de
belofte niet verkregen; Alzo God wat beters over ons voorzien had, opdat zij zonder ons niet
zouden volmaakt worden."

Vraag 4a Houd in: keuzes na de dood ?
Dit zou inhouden dat we na dit leven ook nog keuzes moeten maken om tot volmaking te
komen en ook dat we ons alsnog kunnen verharden tegen God. God kan niet meer met ons
doen dan dat we zelf willen, wat inhoud dat we ook na dit leven nog verder moeten groeien en

ons moeten bekeren van zonden. Instant heiliging bestaat niet en daarmee instant
verdoemenis ook niet, wat inhoud dat je ook niet zomaar in de hel terecht zou komen. Geef je
mening hierop:

Een opmerkelijke uitspraak:
Volgens mij moeten we helemaal niks. Het beste ervan maken hier op aarde, lijkt mij het
uitgangspunt, ingegeven door een aantal principes; Eerlijkheid, compassie, moed,
rechtvaardigheid, eer, opofferingsgezindheid, spiritualiteit, nederigheid en naastenliefde. Ik
geloof in reincarnatie, voor mij het hiernamaals.

Vraag 5 Buitenaards leven ?
Geloof je in buitenaards leven en andere beschavingen, gezien de vele getuige verslagen van
ufo's en ontmoetingen met buitenaardse wezens en zou dit passen in het beeld van een grote
en almachtige Schepper/God?

Enkele opmerkelijke uitspraken:
Nee, nergens maakt de Bijbel hier melding van. Dus als ze zouden bestaan, zou God het niet
relevant vinden dat mee te delen. Romeinen zegt dat Jezus maar één keer is gestorven en
gestorven zal zijn voor onze zonden. Buitenaardse wezens, die ook meedelen in de zondeval
(hele schepping!), zouden ook verlossing nodig hebben. Moet Jezus dan nogmaals sterven?
Ten eerste: de ervaringen met buitenaards leven is voor een deel te herleiden tot occultisme,
en voor een deel op nonsense. Ten tweede: in de ruimste betekenis van het woord is God, de
Engelen, de geestenwereld buitenaards leven. MAar dat wordt dus niet bedoeld. Ten derde: als
het zou passen binnen de schepping, waarom wordt het dan niet genoemd in de
scheppingsverhalen in Genesis? Waarom zou God ons op zijn minst laten weten dat er
engelen, demonen zijn, maar geen leven op mars?
Geloof ik nog niet maar zou ook kunnen. De duivel is er ook nog.
God heeft een wereld geschapen. ik kan nergens in de bijbel vinden dat er ergens ander leven
is. Maar toch... God is bij machte alle werelden te maken die Hij wil
Het zou mij niet verbazen als er meer bewoonde planeten in dit heelal zouden zijn. Maar de
verschijnselen van ufo´s en buitenaardse wezens zijn volgens mij verschijnselen die dezelfde
bron hebben als geesten, demonen, elfjes en kabouters.

Vraag 6 Balans natuurlijke wereld <--> geestelijke wereld ?
De mens: Heiliging van geest, ziel en lichaam!

Zijn veel christenen veel te veel gericht op de natuurlijke wereld en eigenlijk volledig uit
ballans. Is dat wat God met ons voor heeft?

Kerkelijke richting

Leeftijd

Mening enquête

Om bezoekers van deze website de mogelijkheid te geven om met elkaar in contact te komen
hebben we besloten een Forum te starten waarop u van gedachte kan wisselen of positief
discuseren over hierboven besproken of andere onderwerpen van deze website.
Deze Enquete is gemaakt door IHAO

http://ihao.deds.nl
De Profetische en Apostolische website van Nederland en Belgie !
Profetische Bijbelstudies, Profetisch Onderwijs, Profetische Verhalen, Geestelijke
oorlogsvoering, Bevrijding en Innerlijke Genezing
Deze site is voor iedereen die wil groeien in het geloof, wil leren wat het inhoud om een
christen te zijn, om een volgeling van Jezus te zijn. Voor een ieder die wil groeien in heiligheid,
het leren kennen van God, het verstaan van de stem van God, het leren kennen en doen van
Zijn Wil in je leven, het afleggen van de oude mens en het aandoen van de nieuwe mens, wil
leren over de gaven van de Heilige Geest, geestelijke oorlogsvoering, het koninkrijk van God
en het rijk van de duisternis (ken uw vijanden !).
Misschien bent u een prediker, of misschien pas tot geloof gekomen, of misschien bent u zo'n
nadenker die zaken niet logisch vind in het christendom en telkens weer met vragen komt die
anderen niet kunnen beantwoorden.
Op deze website vindt u het onderwijs van de profetische en apostolische bedieningen
verbonden aan ons netwerk. Bezoek de verschillende IHAO Thema Sites tot opbouw van het
Lichaam van Christus met onderwijs, analyses en overzichten van de situatie in de christelijke
wereld en de gebeurtenissen om ons heen in de geestelijke wereld vanuit profetisch,
apostolisch en territoriaal perspectief. Je maakt een goede start door te beginnen met lezen op
De Thema Site IHAO Europe / P.S.K. en van daaruit verder te gaan. Belangrijke onderwerpen
worden besproken zoals:
- Het Bloed van Christus
- Het Koninkrijk van God
- Het Lijden
- Het Toetsen van de Geesten / Profetie
- De Gaven van de Heilige Geest
- De Vijfvoudige bediening
- Opwekking en/of Oordeel
- Gods engelen
- Satan en zijn demonen
- De Geestelijke Wereld/het Bovennatuurlijke
- Demonie en Bevrijding
- Onderzoek naar de verschillende golven van de Heilige Geest
- Schokkende kerkgeschiedenis
- De (gevaren en goede kanten) van de New Age en andere religies
- Innerlijke Genezing en meer...
Een must voor iedere christen die radicaal wil leven !
Wij geloven
Wij geloven dat om werkelijk de Bijbel, God, de scheping, de mensheid, engelen, demonen,
en andere religies te kunnen begrijpen we zelf de kerkgeschiedenis moeten gaan bestuderen
en onze geestelijke zintuigen moeten openen door middel van het profetische om op die
manier het grotere plaatje te zien van de realiteiten die ons omringen. Alleen dan zullen we
leren zien wat er werkelijk aan de hand is. We gaan hier dan ook dieper op in in de
verschillende studies, verhalen en verslagen.
Neem uw tijd om te lezen en te leren op de verschillende IHAO Thema Sites die u bovenaan
deze site vindt. De ene site zal u misschien meer aanspreken dan de andere maar dat komt
ook omdat ieder mens weer anders in elkaar zit en de een houdt meer van een goed verhaal
en de ander van een grondige studie. Als u vragen heeft of verder wilt praten kunt u altijd een
kijkje nemen op het Forum.

Gebasseerd op de Bijbel
Het onderwijs van IHAO is gestoeld op de Bijbel mits de juiste vertaling, mits door God
geinspireerd, want de kerkgeschiedenis laat duidelijk zien dat er met geschriften en
canonisatie geknoeid is. Verder is het de Geest die het Woord (Zwaard) hanteert en die ons
vanuit die basis toepassingen wil geven voor ons dagelijks leven (Profetie).
Verder geloven wij in Profetie en Voortgaande Openbaring gebouwd op de Bijbel en dragen wij
een warm hart toe aan het onderwijs van Zuster Bassilea Schlink, Ken Thornberg, John
Wimber, Bobby Conner, Bob Jones, Rick Joyner, Emanuel Swedenborg, Jacob Lorber, William
Bramhan, Paul Cain en allen hier vergeten en hen die vervolgd zijn omdat ze God geloofden
met heel hun hart en de overtuiging hebben dat de Bijbel slechts het begin is van een
voortgaande openbaring en wandel met God.
-----------------------

