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Dit boek uit 1997 is een samenvoeging van twee eerdere boeken van Andries over de invloed 
van de televisie: ‘De wereld in huis’ (1991-1993, zes drukken) en ‘Doe dat ding dan uit’ (1993-
1994, twee drukken). In dit laatste boek zijn de reacties verwerkt van alle enquêtes die Andries 
gehouden heeft op de talloze avonden waarvoor hij werd uitgenodigd naar aanleiding van zijn 
eerste boek. De conclusie is bijzonder verontrustend: in de praktijk gaan christenen uiterst 
onverantwoord met dit medium om. Recent onderzoek geeft geen reden tot optimisme.  
 
Op deze pagina’s staan eerst een aantal memorabele uitspraken uit ditleesbare en 
lezenswaardige boek. Vervolgens het overzicht van de tips en aanwijzingen uit het laatste 
hoofdstuk (18). 
 
 
Algemene constateringen 
De TV heeft een zeer grote invloed en lijkt het sociaal – cultureel gedrag in het gezin te 
bepalen. Gewelddadige en agressieve jeugdseries, succes ten koste van de vijand. Soap-
opera’s gebaseerd op incestverhoudingen, bastaardkinderen, ontrouw binnen huwelijk, 
vleselijke passie tot de uiterste consequentie. Een gemakkelijk leventje, geld, seks, macht en 
verhoudingen zonder enige verantwoordelijkheid lijken de basis te vormen voor de 
samenleving.  
 
In Nederland wordt de publieke omroep gezien als: het anker van en richtinggevend voor 
maatschappelijke identiteit en culturele eenheid. Zo heeft (met name) de TV de plaats 
ingenomen van kerkelijke en maatschappelijke organisaties. 
 
De TV is katalysator en aanjager geweest van de secularisatie. 
 
 
Constateringen en meningen vanuit christelijk perspectief 
Kritische waakzaamheid tegenover alle media is geboden. En wat het bezit ervan betreft mag er 
sprake zin van een stukje geestelijke vrijheid; wie TV heeft doet goed, wie niet heeft doet beter. 
Niemand kan zich echter losmaken uit de invloedssfeer van de media, omdat we deel uitmaken 
van de samenleving  En dan gaat het erom om onszelf onbesmet van deze wereld te bewaren,  
Om de geestelijke wapenrusting aan te hebben om te kunnen strijden tegen de machten die 
zich via de media openbaren (citaat van ir. J. van der Graaf, pag 102). 
 
De TV kan heerlijke ontspanning bieden, maar wees niet argeloos. 
 
Televisiemakers kennen het menselijk hart beter dan de gemiddelde predikant. 
 
Er wordt in ‘onze’ gezinnen veel geleden onder het kijkgedrag van anderen in huis. En dit 
kijkgedrag is praktisch onbespreekbaar. 
 
Televisie is een monster dat je constant in de gaten moet houden (dr. R. Diekstra) 
 
Het mediagebruik dient in prediking en catechese concreet aan de orde te komen. Niet weten 
wat er speelt is onnozelheid; deze vragen ontlopen is lafheid. 
 
Selectief televisiekijken? Mijn hoofd zegt ‘ja’, mijn hart zegt ‘nee’ (drs. N.C. van Velzen). 
 
Laten we elkaar niet aanpraten dat we ons moeten schamen voor het televisietoestel in onze 
kamer. Als er wat te schamen valt, betreft dat onszelf  (drs. A. Kamsteeg). 
 
Wie wel eens met zijn kinderen naar een willekeurig tv-programma kijkt, zal al gauw de knop 
omdraaien wanneer hij het programma toetst aan de Tien Geboden (Prof. dr. Ir. E. Schuurman). 
 
Ik heb geen televisie want ik ken mezelf (prof. dr. W.J. Ouweneel). 
 



 
Tips en aanwijzigingen 
James Dobson heeft een kaartjessysteem ontwikkeld om te komen tot een gereduceerd TV-
gebruik. Dale en Karen Mason hebben zelfs een ‘afkickpogramma’ (!) ontwikkeld. Beide worden 
in hoofdstuk 18 uitgebreid besproken tot een niveau dat je het zelf zou kunnen uitproberen.  
 
Daarnaast geeft Andries een serie tips waar in de gezinnen mee gewerkt zou kunnen worden. 
Het boek bevat bij elk punt een toelichting. De tips zijn: 
 

1. De ouders moeten het met elkaar eens zijn. 

2. De ouders moeten samen met de kinderen bespreken dat er vanaf een bepaald moment 
(beduidend) minder televisie gekeken zal worden. 

3. Mocht u nog niet overtuigd zijn van het feit dat u te veel televisie kijkt, leg dan Galaten 5 
naast uw kijkgedrag. 

4. Ouders moeten consequent zijn. 

5. Programmeer zo weinig mogelijk zenders op uw toestel. 

6. Leer het ‘zappen’ af. 

7. Zorg voor een goede radio- en televisiegids. 

8. Zet de televisie op een ongemakkelijke plaats (‘inconvenience yourself’) 

9. Nooit een televisie op een kinderkamer. 

10. Zorg dat de televisie nooit ’s morgens vroeg aanstaat, ook niet op zaterdagmorgen. 

11. Maak er een gewoonte van om de televisie overdag niet aan te zetten. 

12. Laat de televisie minimaal één dag in de week uitstaan. 

13. Misschien is de videorecorder een alternatief. 

14. Blijf met uw kinderen praten. 

15. Zorg voor voldoende alternatieven. 

16. Blijf volhouden! 

17. En als het helemaal niet lukt?  
 
Ad 17: als na veel pogen en veel falen uiteindelijk blijkt dat de macht van de televisie en dus de 
zonde te groot is, moet een radicale keuze worden gemaakt (Matth. 5 : 29). 
 


