“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst,
dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet
vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel
zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het
schriftelijke onderwijs.”

Antwoorden aan Atheïsten: The West Wing
We laten een video zien die in de Amerikaanse media het nodige stof heeft doen opwaaien.
De video is een aanval op de Torah van onze Schepper, en er wordt geprobeerd om Gods geboden als
absurd neer te zetten, waardoor Gods instructie tegen het praktiseren van homoseksuele zonden ook wel
belachelijk zal zijn.
We gaan het fragment bekijken.
https://www.youtube.com/watch?v=3CPjWd4MUXs
Dit wordt wel een stropopredenering genoemd. In dit geval is het een opeenvolging van dergelijke
redeneringen. Het is een tactiek die wordt gebruikt door een debater, waarin de tegenpartij, al dan niet
met opzet, of uit onwetendheid, verkeerd wordt uitgelegd, waardoor het standpunt van de tegenpartij
zwak lijkt of onaannemelijk.
“Ik wil mijn jongste dochter graag als slavin verkopen, zoals wordt vermeld in Exodus 21:7. Ze is
tweedejaars student, spreekt vloeiend Italiaans, ruimde altijd de tafel af als het haar beurt was… Wat
voor prijs zou ik voor haar kunnen vragen?”
Exodus 21:7
Wanneer iemand zijn dochter als slavin verkoopt, dan mag zij niet vertrekken zoals de slaven
vertrekken.
De President in de video wil het Hebreeuwse systeem van slavernij neerzetten als vergelijkbaar met het
verschrikkelijke voorbeeld van slavernij uit de geschiedenis van de VS.
Hebreeuwse slavernij kan echter beter worden vergeleken met welvaart met een werkplicht en is het
tegenovergestelde van de koloniale Atlantische slavenhandel waarbij misbruik van mensen werd
gemaakt.
God verwacht van mensen die daar fysiek toe in staat zijn dat ze werken voor hun levensonderhoud. Dat
kan worden gezien als een redelijke verwachting van onze Schepper. Een maatschappij kan niet

duurzaam functioneren als mensen die daar toe in staat zijn niet werken, maar wel een externe
compensatie verwachten.
De vastgelegde sociale voorwaarden voor een Bijbelse ‘slaaf’ zijn een middel voor iemand met beperkte
middelen om voor zichzelf en zijn familie in levensonderhoud te voorzien waardoor hij financieel
onafhankelijk kan worden.
Er horen verscheidene rechten bij:
- Bescherming tegen misbruik
- Bescherming tegen verkrachting
- Eerlijke lonen
- Asiel bij ontsnapping aan een meester die misbruik van je maakt
- Gelijke vertegenwoordiging in de gerechtshoven
- Voedsel, kleding en onderdak
Het alternatief is verpieteren in een levensstandaard van extreme armoede en al het lijden wat daarbij
hoort.
God verwacht van mensen dat ze werken voor hun levensonderhoud …en er zijn voorwaarden gegeven
in Gods instructies die de mogelijkheid bieden voor contractuele dienst die eerlijk is voor alle partijen.
“Het Hoofd van mijn afdeling staat erop dat ik op de Sabbat werk. In Exodus 35:2 staat duidelijk dat hij
ter dood moet worden gebracht ….ben ik nu moreel verplicht om hem zelf te doden, of moet ik daarvoor
de politie bellen?”
Exodus 35:2
Zes dagen moet er werk verricht worden, maar de zevende dag moet heilig voor u zijn, een
sabbat, een dag van volledige rust, voor de HEERE. Ieder die op die dag werk verricht, moet
gedood worden.
Bepaalde geboden uit de Bijbel zijn blijkbaar zo belangrijk voor onze Schepper dat op bewuste en
gekozen overtreding daarvan de doodstraf staat.
Voor sommigen klinkt dat absurd, maar zij die JHWH kennen en liefhebben begrijpen de waarde van
Zijn geboden en de reden ervoor.
Maar om antwoord te geven op de vraag, hij mag de doodstraf niet uitvoeren, maar de politie mag dat
ook niet. Hiervoor zijn een op Torah gebaseerd rechtssysteem en overheid vereist die een eerlijke
rechtszaak uitvoeren, die in de Torah is beschreven.
Wil je meer weten over de geboden voor de doodstraf, bekijk dan onze studie “Moeten we onze kinderen
stenigen?”
“Hier is er een die echt belangrijk is, omdat er veel sportliefhebbers zijn in deze stad. Het aanraken van
de huid van een dood varken maakt iemand onrein, Leviticus 11:7…Als ze beloven dat ze handschoenen
dragen, mogen de Washington Redskins dan football blijven spelen? En Notre Dame? En WestPoint?”

Leviticus 11:7
Het varken, want dat heeft wel gespleten hoeven; de hoef is in tweeën gespleten, maar het
herkauwt het gekauwde niet; dat is voor u onrein.
Eigenlijk gaat Leviticus 5 over het niet aanraken van iets dat dood is omdat je daardoor onrein wordt.
Leviticus 11 beschrijft wat al dan niet als voedsel geldt. Maar we zullen de President die fout vergeven
en verdergaan.
Het is geen zonde om onrein te zijn. Onrein zijn is een tijdelijke status en voor die status gelden
bepaalde zaken die je wel en niet mag doen als je onrein bent.
Dat is dus weer een fout die de President maakte in deze video.
Bijvoorbeeld , als een persoon onrein is, mag hij niet in de tempel binnengaan.
Het is twijfelachtig of het de football spelers iets kan schelen of ze nu rein of onrein zijn, omdat ze er
waarschijnlijk niet vanuit gaan dat ze de tempel op korte termijn zullen binnengaan, omdat er op dit
moment niet eens een tempel is.
En dan nog, een football wordt niet gezien als een “karkas”. Een karkas is een dood dier, en dat is wat
anders dan gedroogde huid.
Johannes de Doper droeg bijvoorbeeld kleding van kamelenhaar (Marcus 1:6) dat is van een onrein dier
(Leviticus 11). Dat is te vergelijken met het aanraken van een football. Door geen van beide wordt
iemand onrein.
“Is het echt nodig dat de hele stad erbij is als mijn broer John wordt gestenigd omdat hij verschillende
gewassen naast elkaar heeft geplant?”
Deuteronomium 22:9
U mag uw wijngaard niet met twee soorten zaad inzaaien; anders wordt de volle opbrengst van
het zaad dat u gezaaid hebt, en de opbrengst van de wijngaard geheiligd.
Dit is een beschamende fout. Er is geen doodstraf verbonden aan het overtreden van Deuteronomium
22:9. Dit gebod, op het oog onpraktisch en fysiek, leert ons de waarde van het niet “vermengen van
zaden” en dat is een metafoor voor het niet vermengen van de pure instructies van onze Schepper
(Torah) met de wegen van de wereld.
“Mag ik mijn moeder verbranden bij een kleine familiebijeenkomst omdat ze kleding droeg die uit twee
verschillende stoffen was gemaakt?”
Deuteronomium 22:11
U mag geen kleding van twee soorten stof aantrekken, van wol en linnen tegelijk.
Oké, dit is de meest beschamende en emotioneel geladen fout in de hele aflevering, daarom is hij
waarschijnlijk tot het laatst bewaard. Er is geen gebod dat de doodstraf gebiedt voor het overtreden van
Deuteronomium 22:11. Net als in Deuteronomium 22:9, leert dit fysieke gebod ons een geestelijk
principe dat we onszelf alleen moeten bekleden met het Woord van God, en niet ook met de wegen van
de wereld.

Wil je daar meer over weten, bekijk dan onze studie “Wol en linnen.”
Stropopredeneringen, zoals die in deze video werden gepresenteerd, maken een sterke indruk bij
degenen die niet geloven dat het Woord van God waar is en van toepassing. Zij zijn niet geïnteresseerd
in het uitzoeken van de waarheid en willen de uitleg achter de verschillende geboden niet weten.
Psalm 53:2
De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God.
Spreuken 18:2
De dwaas is niet gesteld op inzicht, maar hij loopt graag met zijn gevoelens te koop.
1 Corinthiërs 2:14
Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn
dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden.
We hopen dat deze boodschap voor jou tot zegen is geweest, en vergeet niet om alles te onderzoeken.
Sjalom
Voor meer informatie of andere studies, verwijzen wij je naar onze website www.testeverything.net
Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.
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