Levensgevaarlijk terrein!
Een hartelijke waarschuwing tegen de gevaren van internet
(de volledige tekst is te lezen op www.jjvdmeulen.nl)

 Deel 3 –
Een vergelijking
Misschien een overbodige vraag: Wat is internet? Alsof dat vandaag de dag nog uitgelegd
moet worden! Toch wil ik u vragen nog eens na te denken over de aard van internet.
Eén van de manieren waarop we ons internet kunnen voorstellen, zij het gebrekkig, is als een
reusachtige kast. Een denkbeeldige kast met miljoenen, miljarden laatjes die allemaal op een
even gemakkelijke manier te bereiken en te vinden zijn (hoe hoog die denkbeeldige kast ook
mag zijn). Op ieder laatje staat een onderwerp. Op het ene laatje van de kast staat
‘restaurants’, op het andere ‘kerkdiensten’, op het andere ‘voetbal’ en weer op een andere
‘porno’. Zo zijn er nog miljoenen andere laatjes met ieder te bedenken onderwerp. De kast
staat helemaal tot uw beschikking en u kunt elk laatje opentrekken waar u maar behoefte aan
heeft. Uw favoriete laatjes heeft u in het directe zicht geplaatst, laatjes met andere
onderwerpen vallen buiten uw zicht, maar er hoeft maar een behoefte in u op te komen om
een bepaald laatje open te trekken en het kost u of jou niet de minste moeite dit in daden om
te zetten.
Wat is er allemaal te vinden in deze kast? Alles wat het leven aangaat. Meer concreet: Alles
wat de wereldcommunity, met of zonder God, meent nodig te hebben. Op onder meer
educatief, entertainment, godsdienstig, sportief, financieel, zakelijk, sociaal en seksueel
gebied. Er is niets te bedenken of te begeren of het is beschikbaar in deze kast, in woord en
beeld. De wereld binnen handbereik. Enerzijds zinvolle informatie en geestelijk voedsel, maar
ook alles wat zondig, vies en vuil is.
Denkt u internet eens in als zo’n kast. Zou u zo’n kast in uw huiskamer willen hebben? Zou u
zo’n kast op de slaapkamer van uw zoon of dochter zetten? Ik vermoed (hoop) dat de meeste
mensen hier negatief op zullen antwoorden. Toch is dit helaas wat veel mensen doen. Wie
open internet heeft, heeft deze denkbeeldige kast in zijn huis staan. Wie zijn zoon of dochter

open internet geeft op zijn of haar smartphone, geeft deze denkbeeldige kast aan zoon of
dochter mee. Ook zij die aan zoon of dochter een smartphone meegeven zonder
internetabonnement maar waarop internet via wifi te verkrijgen is, geeft deze ‘wereldkast’
mee. De gratis wifi-spots nemen namelijk razendsnel toe en daarbij, onderschat de
vindingrijkheid van uw kinderen niet!

