
Niet elke regenboog is een regenboog 
Waarom christenen goed moeten nadenken                             

om de nieuwe trend van kleuren het liefste niet te volgen 
 

Het spreekt voor zich, dat men na bijna 1,5 jaar 
van beperkte manieren van leven door de pande-
mie weer uitkijkt naar vrijheid, zon en een portie 
kleur in het leven. Dat kwam de nog relatief kleine 
en onbeduidende LHBTI-beweging juist goed uit 
om hun zogenaamde ‘regenboogvlag’ weer in het 
‘juiste licht’ te brengen of in gesprek te gaan met 
beroemdheden en effectieve mediacampagnes. 

 
 

LHB is de afkorting LHB voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, bisek-
suelen. Zij werd later uitgebreid met ‘T’ voor transgender- en met een ‘Q’ voor 
queer of questioning (twijfelende personen).’ – dat zijn niet heteroseksuele ge-
slachten. Omdat dit niet genoeg was om recht te doen aan andere groepen, 
werd de afkorting aangevuld met een ‘I’, wat staat voor ‘intersekse personen’. 
En omdat ook dit nog niet genoeg was, werd een ‘A’ toegevoegd voor ‘aseksuele 
of agender personen’, wat betekent ‘niet-aspecifieke genderidentiteiten, die bui-
ten een biseksualiteit liggen, niet eenduidig – en niet altijd man of vrouw’. 
 

Aangezien men echter een einde wilde maken aan de toevoeging van afkortin-
gen, er werd immers al omslachtig gesproken over een LGBTQIA-beweging, ont-
ving nu het plusteken een belangrijke positie als ‘tijdelijke aanduiding’ voor ‘an-
dere geslachtsidentiteiten’ en dus kunt u de originele versie momenteel weer 
opnieuw lezen met een plusteken: LGBT+. Bedenk wel: Wie de huidige ‘regen-
boogdiscussie’ steunt, die steunt de bovenstaande groepen en bewegingen. 
 

Noot van vertaler: LHBTIQAPC: 
 

Lesbisch:  Een vrouw, die zich emotioneel/fysiek aangetrokken voelt tot vrou-
wen. 
Homoseksueel: Een man, die zich emotioneel/fysiek aangetrokken voelt tot 
mannen. 
Biseksueel: Een man of vrouw, die zich zowel emotioneel als fysiek aangetrok-
ken voelt tot mannen als vrouwen. 
Transgender: Een parapluterm voor mensen, die zich niet identificeren met het 
bij geboorte toegekende geslacht. 
Intersekse conditie: Een parapluterm voor aangeboren condities, waarbij het 
geslacht verschilt van wat medici als norm beschouwen voor mannen- en vrou-
wenlichamen. Er zijn veel verschillende intersekse-condities. 
Queer: Mensen, die hun seksuele voorkeur liever niet in een hokje plaatsen. 
Iemand die queer is, wil zich dus liever niet identificeren als lesbisch, hetero, 
biseksueel of panseksueel. 
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Aseksueel: Mensen, die zich niet seksueel aangetrokken voelen tot anderen. 
Panseksueel: Mensen, die zich aangetrokken voelen tot alle genderidentiteiten 
en biologische geslachten. Ze vallen dus niet op geslacht, maar op het karakter 
of de persoonlijkheid van de ander. 
Cisgender: Mensen bij wie het geboortegeslacht overeenkomt met de ervaren 
genderidentiteit.  
 

https://www.metronieuws.nl › in-het-nieuws › 2017/07 
 

De eis van deze groepen is grotendeels identiek. Het gaat erom te vechten voor 
nieuwe vrijheden, vooral met betrekking tot de sociaal gevormde orde van twee 
geslachten en het daarmee verbonden uiteenvallen en afwijzing van de ‘sociale 
norm’ van heteronormaliteit, die aan de tweedelige indeling in man en vrouw ten 
grondslag liggen. Dat dit ook precies de Bijbelse fundamenten zijn, is voor de 
meeste voorstanders een verdere doorn in het oog. 
 

Momenteel is er wereldwijd ook een opening in de voorheen conservatieve, dat 
wil zeggen op de Bijbel gebaseerde, geldige religies en geloofsgemeenschappen 
te herkennen. In toenemende mate gaan delen van het Jodendom, het boed-
dhisme, het hindoeïsme en in het bijzonder een rij van christelijke kerken, ge-
loofsgemeenschappen en zogenaamde liberale evangelische gemeenten ertoe 
over om gemeenschap van het andere geslacht, dan dat van het door God tot 
stand gebrachte huwelijk tussen man en vrouw, niet meer als zondig te waarde-
ren. Zo worden er momenteel al homoseksuele geestelijken gewijd, homoseksu-
ele of lesbische paren getrouwd in de kerk of openbaar gezegend. 
 

Voorgangers, predikanten, geestelijken, mensen op verantwoordelijke posities 
worden in tal van landen steeds meer tuchtrechtelijk gestraft, overgeplaatst, uit 
het ambt gezet of vogelvrij verklaard, als ze hun stem verheffen tegen de bo-
venstaande trend en handelingen weigeren uit te voeren. 
 

Om dit alles ook symbolisch en direct herkenbaar te maken, ontwierp de ‘kun-
stenaar’ Gilbert Baker, geïnspireerd door de vroegere hit van de toenmalige ho-
mobeweging ‘Over The Rainbow’ van Judy Garland, ter gelegenheid van de ho-
modagen van vrijheid 1978 in San Francisco, de zogenaamde regenboogvlag.  
 

Het was niet echt Bakers ‘uitvinding’, omdat 
de Internationale Vredesbeweging ‘PACE’ in 
1961 de eerste regenboogvlag met 7 kleu-
ren en ‘t opschrift PACE (Italiaans) als sym-
bool had, zoals hiernaast afgebeeld. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Hiernaast vindt u een inmiddels al uit-
gebreidere LHBTI+vlag afgebeeld Deze 
vlag wordt ook wel genoemd de Pro-
gress Pride-vlag.   
 
 
 
 
 
 

Bakers 'regenboogvlag' had in het begin zelfs acht kleuren, maar omdat roze (die 
in de beweging staat voor seksualiteit) en turkoois (dit staat voor kunst), niet in 
grote hoeveelheden konden worden geproduceerd, kwam men de vandaag nog 
actuele samenstelling van zes kleuren overeen. De sportschoenenfabrikant NIKE 
gebruikte in zijn ontwerp ter ere van de in 2017 overleden Gilbert Baker nog 
eenmaal de acht kleuren, maar in beginsel werd de zeskleurige vlag gebruikt . 
 

Noot van vertaler:  
Het oorspronkelijke handgemaakte ontwerp 
van Baker bestond uit acht banen met even-
zovele kleuren, die allemaal voor iets stonden: 
roze voor seks, rood voor het leven, oranje 
voor genezing, geel voor zonlicht, groen voor 
de natuur, turkoois voor magie, indigo voor 
rust en violet voor de geest.  
 

Bij latere versies verdwenen een paar kleuren en werd indigo ingeruild voor een 
meer standaardblauw om massaproductie mogelijk te maken.  
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Terwijl de regenboog van God met zeven kleuren aan de hemel schijnt en mil-
joenen christenen tot dankbaarheid stemt, als hij verschijnt, is het symbool van 
de LBGT+ - beweging zeskleurig en lang niet waardig vergeleken te worden met 
de regenboog, die aan het einde van de zondvloed aan de hemel verschijnt. Het 
patent van de regenboog beschreven op de eerste pagina's van de Bijbel behoort 
God. 
 

We lezen in Genesis 9:12-17: ‘En God zei: Dit is het teken van het verbond 
dat Ik geef tussen Mij en u, en alle levende wezens die bij u zijn, alle generaties 
door tot in eeuwigheid: Mijn boog heb Ik in de wolken gegeven; die zal dienen 
als teken van het verbond tussen Mij en de aarde. Het zal gebeuren, als Ik wol-
ken boven de aarde breng en de boog in de wolken gezien wordt, dat Ik aan 
Mijn verbond zal denken, dat er is tussen Mij en u en alle levende wezens van 
alle vlees. Het water zal niet meer tot een vloed worden om alle vlees te gronde 
te richten. Als deze boog in de wolken is, zal Ik hem zien, en denken aan het 
eeuwig verbond tussen God en alle levende wezens van alle vlees dat op de 
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aarde is. God zei dus tegen Noach: Dit is het teken van het verbond dat Ik ge-
maakt heb tussen Mij en alle vlees dat op de aarde is. 
 

Vraag: Waarom springen nu ook zo beangstigend veel christenen en 
christelijke gemeenten op de actuele wereldse trein van de regenboog 
van de LHTB+? 
 

1. Omdat veel christenen helaas in de verwereldlijking van de sociale media meer 
thuis zijn dan in het Woord van God. Gelovigen, die bij de Bijbel leven, accepte-
ren deze wereldse regenboog echter niet. 
 

2. Duizenden vrome christenen in het hele land gaan sinds het begin van de 
pandemie niet langer meer naar hun gemeente of bezoeken onregelmatig nog 
een geloofsgemeenschap. 
 

3. Het gemak om de boodschap van God in een kritiekloze en comfortabele vorm 
in huis te halen, vond sneller een weg in hun leven, dan men het voor mogelijk 
gehouden had. 
 

4. Wegens een gebrek aan correcties door predikanten en gemeenteoudsten – 
of ook door de niet meer bestaande, regelmatige bestudering van het Woord van 
God kan zelfs de Heilige Geest Zijn werk niet meer doen. Bijbelse verboden en 
geboden maken plaats voor humanistische manieren van denken en plotseling 
zijn de genoemde, wereldwijde 'bewegingen' sociaal en grensoverschrijdend het 
nieuwe gebed voor vrede door gelovigen die, naast de betrouwbaarheid van het 
'niet erkennen van Gods vermaningen' zich ook opzettelijk van zonde en boete-
doening verwijderen en zo het risico lopen 'uit de Boek des Levens' verwijderd 
worden. Zij beroepen zich erop, dat ‘ware gelovigen’ niet verloren gaan en schat-
ten daarbij verkeerd in, dat zij het met hun zelfgebreide waarheid niet meer zo 
precies nemen. Mensen die, zich afkeren van de leringen van het evangelie en 
van het leven met Christus en hun eigen weg gaan, waarop Jezus aan het einde 
zal zeggen: 'Ik ken jullie niet' (Matt 7:22 e.v.).  
 
 

Zo schreef een jeugdleider mij: '... We verheugen ons op uw prediking op zon-
dag. We vragen u echter nadrukkelijk om alleen positieve effecten van de Heilige 
Geest te prediken. Onze samenkomst is nl. een dienst aan God, waar jongeren 
graag naar toe willen komen. Vermanende preken zijn niet welkom ...' Opmer-
king: De groep had zich ook van de gebruikelijke morgendienst losgemaakt en 
viert 's middags hun 'eigen' dienst. 
 

5. De meeste gelovigen schuwen het conflict van de waarheid van Gods Woord 
met het ‘gouden kalf’, waarom de mensen in toenemende mate dansen over heel 
de wereld. En velen dansen mee, omdat zij denken, dat het goed is en juist. In 
Exodus 32:5 e.v. lezen we iets dergelijks. Toen de leider en leraar van het volk 
van Israël, Mozes, schijnbaar niet terugkwam, was de bedoeling om te ‘danken’ 
nog aanwezig. Ook als men het als ‘plaatsvervanger voor de God van Israël aan-
zag, die hen uit het land Egypte had geleid’ (vers 4), eindigde het als een fiasco. 



We lezen: ‘Toen Aäron dat zag, (Opmerking: wilde hij redden, wat er te redden 
viel? bouwde hij er een altaar voor, en Aäron kondigde aan: Morgen is er een 
feest voor de HEERE! Zij stonden de volgende dag vroeg op, brachten brandof-
fers en brachten ook dankoffers. Het volk ging daarna zitten om te eten en te 
drinken; vervolgens stonden zij op om uitbundig feest te vieren.’  
 

6. Ook christenen laten hun kracht om de beproevingen te weerstaan achter op 
veel aardse bouwplaatsen. Zij zijn vaak vergeten, hoe zij de dagelijkse kracht bij 
God kunnen te halen of zich altijd weer of om zichzelf keer op keer opnieuw aan 
Hem te geven. Men heeft weet van het gebed, men kent de kracht van God, 
maar het geloof is in de loop der jaren verloren gegaan. 
 

De tekenen van de laatste tijd buitelen over ons heen. De vertegenwoordigers 
van het Woord van God hebben decennialang over hen gesproken en voor hen 
gewaarschuwd. We hebben boeken gelezen, kenners van de eindtijd uitgenodigd 
en naar hen geluisterd ... en dan komen deze tekenen in grote stappen naar ons 
toe ... zijn merkbaar dichtbij ... en we slagen er niet in om hen te verbinden met 
ons geloof en om hen met God tegemoet te treden. 
 

Ik heb nog nooit zoveel (verdeelde) splintergroepen gezien, als die van christe-
nen op de sociale media. Andersdenkenden, ook christelijke of Bijbels anders-
denkenden, worden tot op de bodem beledigd. Niemand, behalve een paar ver-
maners, denken daarbij aan het vreselijke voorbeeld, dat zij daarbij in het open-
baar afgeven. 
 

Maar niet alleen veel gelovigen hebben de richting en de bewegwijzering verlo-
ren, omdat ze te veel focus hebben op de wereldse bouwplaatsen. Ook onze 
leidinggevende politici zijn de laatste jaren opvallend lukraak bezig. Niet door-
dachte beslissingen worden na een korte tijd weer door andere niet doordachte 
beslissingen vervangen en terwijl de druk van de media toeneemt, worden in 
een mum van tijd en niet zelden in het geheim wetten gemaakt, die mensen 
onderdrukken en hun wettelijk verankerde vrijheden, die in de loop van vele 
decennia zijn opgebouwd, vernauwen. 
 

Dat ook politici in deze context momenteel heel actueel de heersende stroming 
volgen, die via de media wordt doorgegeven, moet vooral in het jaar 2021 wor-
den overwogen vanwege de verkiezingen. Bovendien hebben weinigen het cha-
risma en het zelfvertrouwen van een belezen persoonlijkheid en knikken zij al 
snel, zo gauw een krant hen in miljoenengrote oplage bekritiseert en een andere, 
politieke richting openbaart. En het feit, dat daarbij de partij met de 'C' voorop-
loopt, is voor zeker niemand meer verrassend na de observaties van de afgelo-
pen jaren. Leidinggevende persoonlijkheden zijn voor niets banger dan voor een 
slechte pers. Dat zij voor God 'verloren' zijn, weten zij niet – of het interesseert 
hen niet. 
 

De politieke prioriteiten gelden niet langer voor mensen, zoals het voorbeeld van 
het ‘verbod op het versnipperen van kuikens’ en de ‘legale abortussen’ van 



menselijke embryo's en foetussen, maar veeleer de manipulatie van degenen, 
die geacht worden het kruisje op de juiste plaats te zetten op de verkiezingsdag. 
Deze tactiek gaat alleen op, als je de hoofdstroming erkent en meteen meezingt 
in het koor van de meerderheid. 
 

De misvatting hierbij is, dat het in de regel helemaal niet om 'meerderheden' 
gaat, maar om de valse schijn van de gemaakte koppen van de roddelbladen. 
Net als in de huidige Regenboogbeweging zijn het minderheden, die tot meer-
derheden ‘worden aangesproken'. Vandaag zit zoon Brutus niet meer aan de 
ronde tafel met de dolk in zijn gewaad, maar de steeds onervarener, maar in de 
professioneel agerende afgevaardigden met de smartphone onder de bespre-
kingslijst. 
 

In de tijd van bekende voormalige partijvoorzitters, maar ook van de politieke 
leiders, vroeg men nog steeds om examens en time-outs om met beslissingen te 
kunnen worstelen. Vandaag, in de tijd van dubbele voorzitters zonder naam, is 
men blij, als het tussentijdse resultaat van een geheime overeenkomst niet op 
een server van de bovengenoemde media terechtkomt of door bij de vergadering 
aanwezige lobbyisten ondertussen op een zeker verhandelde WhatsApp-account 
verschijnt. 
 

Is het verwonderlijk, dat de 'alternatieve' partijen, die deze valse waarheden 
hebben erkend en volgens Luthers specificaties echt 'naar de mond van het volk 
kijken', percentages bereiken, waarvan anderen nu alleen nog maar kunnen dro-
men? 
 

Vraag: Waarom moeten christenen de nieuwe trend van 'regenboog-
kleuren' niet volgen? 
 

De eerste overweging is: Is dit echt mijn taak om partij te kiezen in de nieuwe 
regenboogacties, regenboogvlaggen of motieven te plaatsen of zelfs te verwer-
ven, profielfoto's online te voorzien van een prachtige regenbooglijst – of volg ik 
een puur aards en menselijk verlangen naar vrede en christelijk ogende, huma-
nistische levensvormen? Zijn het zelfs je eigen kinderen of kleinkinderen, die je 
drijven en die je echt 'stress' geven, als men bij hen de Bijbels duidelijke mening 
over de seksuele diversiteit van de samenleving vertegenwoordigt? 
 

De LHBTI+vlag presenteren is niet chic en geen modetrend. 
 

Het wordt beoefend door mensen, die altijd op zoek zijn naar nieuwe dingen, 
hoewel de christelijke waarden in alle dingen voldoende zijn. Iedereen die in 
Jezus Christus gelooft, kent de weg, die God met hem en ook met de wereld zal 
bewandelen. Wie Christus afwijst, zal op zoek blijven en in de LHBTIQIA-chaos 
belanden. 
 

Ik stel je de vraag: 'Heb je niet meer rust in je, als je, met de krant in de ene 
hand en de Bijbel in de andere, de wereldsituatie observeert – en je eerder 



gedachten uitwisselt met nuchtere christenen in plaats van met vastgelopen 
hardliners? Is het echt chic om de regenboogarmbanden te bejubelen en Gods 
teken daarmee te beledigen, die zoveel in Zijn echte boog heeft gelegd?’  
 

Strijd aan Gods kant. Als je een strijder bent, discussieer dan objectief en met 
Bijbelse argumenten. Als je de moed niet hebt om met mensen te 'strijden' over 
wat goed of fout is, word dan een gebedsstrijder. Laat Gods wil geschieden. Dan 
kun je er zeker van zijn, dat 'HIJ dat doet!'. Voor HEM is het belangrijk om te 
zien wie er gaat opstaan en meedanst met het gouden kalf, dat alle een paar 
weken een nieuwe naam krijgt, voordat Jezus Christus terugkeert en Zijn ge-
meente Thuishaalt. 
 

Laten we kalm blijven bij alle dingen, die op ons afkomen. We zullen 
niemand ‘op het internet kunnen overtuigen met onze woorden, zeker niet, als 
wij als christenen 'met ware kennis' de kruisweg gaan zonder rekening te houden 
met verliezen. Ik weet uit ervaring, waar ik het over heb. Maar we zullen be-
paalde mensen tot nadenken stemmen, wanneer we met Gods Geest onderweg 
zijn. Als je nog steeds een vonk van christelijk geloof in je hebt, brand dan je 
vingers niet aan deze hoofdstroming, die binnenkort weer zal worden vervangen 
door een andere zaak, die nog een zonde meer in zijn bagage heeft. 
 

Leer opnieuw om aardse activiteit en geestelijk streven met de Heilige 
Geest te onderscheiden en te herkennen. We mogen het doel niet uit het 
oog verliezen, namelijk de opname – of het naar Huis gaan in Gods Koninkrijk in 
vrede en vergeving te ‘beleven’. 
 

Door Waldemar Grab 
 


