
OPGROEIEN ALS HALFBLOED / GROWING UP MIXED RACE

➤ "Wat spreekt u goed Nederlands! / You’re Dutch is very good!" 

➤ Waar kom je ECHT vandaan? / Where are you REALLY from? 

➤ Dan kun je zeker ook karate? / You must know karate then? 

➤ Nee, met zo’n naam moet je wel uit Italië komen! / No,with 
such a family name you must be Italian! 

➤ Kun jij Fries schrijven?  /  You can write in Frisian?

• korte inleiding?

• Vader, 20 jaar in NL, in Indonesië NL op school! (kolonie geweest)

• Deze zijn "grappig", andere dingen waren dat niet: Ga terug naar je eigen land, vieze zwarte, zwarte piet, vuile molukker…

• vader menigmaal beschuldigd van diefstal, alleen vanwege zijn uiterlijk…



ANNO 2015

• ene kant: moslimterroristen, komen hier om je vrouw en dochter te verkrachten (profeet had immers ook een vrouw v. 9), gelukzoekers, stelen onze huizen, banen, als 
ze echte vluchtelingen waren, waarom hebben ze dan een iPhone?


• andere kant: neonazi’s, extreem-rechtse hooligans, eigen volk eerst, allemaal laagopgeleid, gewelddadig, en natuurlijk VOOR Zwarte Piet…

• iedereen wel eens last v. vooroordelen, we hebben ook allemaal vooroordelen




IEDEREEN HEEFT VOOROORDELEN / EVERYONE HAS PREJUDICES

➤ dik, dun / fat, slim 

➤ sportief / athletic 

➤ man, vrouw / man, woman 

➤ jong, oud / young age, old age 

➤ introvert, extravert 

➤ kale kop / bald shaved head 

➤ rijk, arm / rich, poor 

➤ meisjes met rode haren / ginger head

• dik: vreetzak. dun: annorexia

• sportief: vind uiterlijk heel belangrijk, wil zich bewijzen

• vrouwen: kunnen niet autorijden, cirkelzagen, etc

• bejaarden zeuren altijd, jonge mensen (jij bent zeker de jeugdleider?)

• rijk: gaat je alleen maar om geld en carrière

• "meisjes met rode haren die kunnen kussen dat is niet mis" (dat klopt dus!)



ONGEGRONDE  
MENING, OORDEEL, GEVOEL OVER EEN 

PERSOON  

UNFOUNDED  
OPINION, JUDGMENT OR FEELING 

TOWARDS A PERSON

VOOROORDEEL  /  PREJUDICE

• twee termen introduceren: vooroordeel + racisme

• vooroordeel kan ook positief zijn!



IEMAND  
NEGATIEF BEOORDELEN 
ALLEEN OP BASIS VAN  

KLEUR, KLASSE OF CULTUUR  

JUDGING SOMEONE NEGATIVELY  
SOLELY ON THE BASIS OF  

COLOR, CLASS OR  
CULTURE

RACISM(E)

• voor deze serie gebruiken we het woord "racisme" 

• racisme: niet alleen "ethnische achtergrond", maar breder



• Stel je voor: ik geef een feest, jij bent uitgenodigd. Deze dame komt binnen en naast mij zitten, hangt om mijn nek, intiem te doen etc.etc. etc. 

• Wat zou je over mij denken? "Ik wist het wel, die vent deugt niet!" 

• "Teun? Ik moet je iets vertellen" 2 mensen, geldschuld €500 - 50.000

• Beide kwijtgescholden. Wie is het meest dankbaar?  Grootste schuld

• Dat is precies wat die vrouw net deed: haar dankbaarheid tonen



WAAROM? / WHY?

➤ "Haar zijn heel veel zonden vergeven, 
en daarom is ze heel dankbaar / She 
was forgiven many, many sins, and so she 
is very, very grateful"  

➤ Waarom eet Hij met zondaars?
Gezonde mensen hebben geen 
dokter nodig, zieken wel/ Why does 
He eat with sinners? Healthy people do 
not need a doctor, sick people do 

➤ Jij snapt het evangelie niet, je denkt 
dat je beter bent! / You don’t 
understand the gospel, you think you’re 
better 

• Dit verhaal gebeurde natuurlijk niet bij mij, maar bij Jezus!

• Jezus reactie zegt zowel iets over de "zondares" als over deg met vooroordeel


1.Zij is dankbaar, jij niet. 

2.Zij erkent dat ze een dokter nodig heeft. 

3.Zij kent mij! weet wie ik ben…



' "Racism is not a skin problem, 
but a sin problem"

-David Anderson

• Mijn cultuur is beter, onze manier van doen is beter, mijn levensstijl is beter…

• Hoogmoed, trots en het evangelie vergeten en niet goed kennen!

• Ja, onderwijs, voorlichting, mensen beter leren kennen helpt om vooroordelen etc. te voorkomen en te verminderen, maar 

• een echte Oplossing voor zonde kan alleen van God komen!




OPLOSSING / SOLUTION

➤ Want Jezus zelf onze vrede, hij die met zijn dood ons beide één 
heeft gemaakt, de muur van vijandschap heeft afgebroken … in zijn 
eigen lichaam / For Jesus himself is our peace, who has made us both one 
and has broken down in his flesh the dividing wall of hostility…(Eph. 2) 

➤ Want wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, maar wie 
zichzelf vernedert zal verhoogd worden.’ / For everyone who exalts 
himself will be humbled, but the one who humbles himself will be 
exalted.” (Luk. 2) 

➤ Heb ontzag voor God, let op wat je doet, want bij God is er geen 
onrecht of aanzien des persoons / Let the fear of the Lord be upon you. 
Be careful what you do, for there is no injustice with the Lord our God, or 
partiality

1. evangelie - 2. hoogmoed - 3. God kennen (want dat is de kern!)

2. =Jezus conclusie n.a.v. een verhaal over 2 mannen: iemand die denkt dat hij rechtvaardig is en op anderen neerkijkt, iemand die weet dat hij niet deugt en God vraagt 

om genade. We willen EER van God ontvangen…

3. vooroordeel - eer, gerechtigheid - (ont)eren God en mensen (door G. gemaakt!)



HEILIGE GEEST / HOLY SPIRIT
Petrus: "Nu begrijp ik pas goed dat God geen 

onderscheid maakt tussen mensen, maar dat hij 
iedereen aanvaart, uit welk volk dan ook, die 

ontzag voor Hem heeft en rechtvaardig handelt"  

Peter: "Now I understand that God shows no 
partiality, but in every nation anyone who fears 
Him and does what is right is acceptable to Him"

• Werk v.d. Geest die de kerk leidt! (Handelingen 10)

• Want…dat is wat er gebeurde in de 1e kerk (Joods!)

• Zonder de "tussenkomst" vd Geest was de kerk/evangelie Joods gebleven!

• Als je ziet welke moeite de Heilige Geest toen deed om Petrus Joodse vooroordelen en racisme te veranderen! Dat kan hij ook bij ons! 

• Bidden



