
Alverzoening tussen mensen onderling 

Dag allemaal,  

 

Wat zou het toch mooi zijn als alverzoening tussen mensen onderling gestalte 

kreeg in het leven van alledag en dat mensen onconditioneel om elkaar zouden 

geven.  

Door te doen wat de vervulling van de wet van de naastenliefde is, nl. om de 

naaste lief te hebben en iemand die zich opstelt als vijand toch lief te hebben. 

Tegen onconditionele liefde kunnen haat en agressie niets uitrichten. Het is de 

liefde die Jezus voor zijn moordenaars had en zei: Vader, vergeef het hun, want 

ze weten niet wat ze doen ... .  

 

Zó te laten zien dat men van alle mensen houdt, ook al zijn ze vijandig zonder 

aanleiding, is natuurlijk niet eenvoudig. Mijn wiskundeleraar zei altijd: T'is 

moeilijk, maar t'is te doen . Niet méér van zichzelf te denken dan nodig is, 

helpt daarbij naar mijn mening. Ik denk nog vaak terug aan die man, al is het 

krap 60 jaar geleden.  

 

Lieve groet,  

Elle 

 

Mijn antwoord is min of meer van theologisch/geestelijke aard   

 

Ik hoef ook niet voor mijn eigen zaak meer te vechten. Dat is m.i. op het kruis 

van Golgotha voor mij/ten behoeve van mij gedaan .  

 

Wat ik hierboven neerpen, is voor de één inderdaad "wishful thinking", en voor 

een ander de realiteit, al naar gelang hoe men tegen het gekrabbel in de marge 

van mensen aankijkt, als absoluut of als betrekkelijk in het menselijk gebeuren 

en ook hoe men over zichzelf en van zichzelf denkt.  

 

Of het echt zo is wat ik hieronder nog schrijf, laat ik in het midden, maar ik heb 

wel eens gezegd dat als de mens in alles wat wraak en vergelding betreft, naar 

God op zou zien als degene die de oplossing heeft en geeft, dan was het nu een 

andere wereld.  

 

Maar doordat veel mensen gelijk "lik op stuk geven" en/of een klein lontje 

hebben en niet tot 10 of 100 tellen en nadenken vóór ze iets doen, is het 

ingrijpen van God niet meer gelijk nodig, en wordt er gewacht totdat ieder laat 

zien hoe hij/zij "in het vel zit", waardoor het makkelijker is om zich een oordeel 

te vormen over het geheel en over ieder mens in het bijzonder.  

 

Hetgeen ik hierboven schrijf is misschien wel theologisch/filosofische gezwam 

van mij, maar zo kijk ik al geruime tijd aan tegen wat er bij mensen zich 

voordoet en in het wereldgebeuren zowel politiek, economisch, ecologisch en 

etnisch, enz. gezien).  

 



Alverzoening tussen mensen onderling 

Jezus zegt in Johannes 3:19 het volgende:  

19 Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de 

duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. 20 

Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, 

opdat zijn werken niet aan de dag komen; 21 Maar wie de waarheid doet, gaat 

tot het licht, opdat van zijn werken blijke dat zij in God verricht zijn.  

 

In Joh. 9:39 zegt Jezus:  

39 En Jezus zeide: Tot een oordeel ben Ik in deze wereld gekomen, opdat wie 

niet zien, zien mogen, en wie zien, blind worden.  

 

Natuurlijk moeten deze Schriftplaatsen in hun verband worden gezien en 

overdacht, maar er zit m.i. toch gelijk wel een ontdekkende waarheid in voor 

God en mensen. Iemand laat zien wie en wat en hoe hij/zij is, waardoor het 

duidelijker wordt en de beoordeling door God via Jezus inzichtelijker.  

 

Joh. 12:31 "NU (vanaf de 1e eeuw) gaat er een oordeel over de wereld", mijns 

inziens m.a.w. nu kan elk mens laten zien hoe hij is in alle opzichten en waar hij 

vóór of tegen kiest op grond van zijn geloof, situatie, verlangen, en hoop.  

 

Als we dan ook nog lezen in Heb. 9:26 dat op het moment van het offer van 

Jezus de achterliggende aionen/tijdperken) voleindigd waren en er daarom dus 

een nieuw aion/tijdperk was aangetreden, nl. van het brengen van de boodschap 

van het opgerichte koninkrijk en koningschap van Jezus (Mat. 24:14 en 28:18-

20) tot aan de herschepping/wederkomst waarbij naast het eeuwige leven (Mat. 

19:28-29; Marcus 10:28-30: Lucas 18:28-30) volgens Paulus ook de overige 

ganse aardse schepping en ook ons lichaam bevrijdt wordt van de gevolgen van 

de zondeval en dat nog wel op hetzelfde moment, nl. bij het begin van het 

toekomende aion/tijdperk, tja, wat is er dan nog over om ons druk te maken dan 

slechts te zorgen voor ons gezin dat het eten en drinken op de plank heeft en 

een godvruchtig leven te leiden zonder ons druk te maken wat anderen aan 

vijandigheden ten opzichte of ten aanzien van ons als volgelingen van Jezus aan 

de dag leggen, maar integendeel een leven voeren ten aanzien van degenen die 

ons als vijanden zien, door vrede na te streven, de vrede die Christus zijn 

volgelingen heeft gegeven, niet door kracht of geweld, maar de voor de vijand 

als dwaasheid en machteloosheid/zwakte geziene levenswijze te tonen/volgen?  

 

Ik besef en kan me voorstellen dat hetgeen ik schrijf voor menigeen getuigt van 

een wereldvreemde manier van denken en/of van luchtfietserij, maar zo zie ik 

het op dit moment. Wat moet ik verder met alle gekrakeel in de wereld en tussen 

mensen onderling?  .  

 

De Alverzoening tussen mensen kwam tevoorschijn en werd aangeboden bij de 

geboorte van Jezus toen de engelen zongen over vrede shalom (wat veel meer 

inhoudt dan geen oorlog!!) op aarde tussen mensen die jegens God en elkaar 

van goede wil zijn …..  

 

Voor wat het waard is ...  



Alverzoening tussen mensen onderling 

 

Groetjes,  

Elle 

 

 

Zoals je weet ben ik ook JG geweest en heb voor deze overtuiging in de 

gevangenis gezeten. Een vernederde heb ik mij nooit gevoeld. Als men een 

volgeling van Jezus is, kan men niet echt vernederd worden door anderen, al lijkt 

het wel zo. Maar de innerlijke overtuiging en kracht getuigt van het 

tegenovergestelde, vooral als men zich meer en meer bewust wordt en beseft 

wat een volgeling van Jezus in Gods ogen is, of men nu man of vrouw is, nl. dat 

men bij God dan de positie heeft van erfgenaam en zoon van God, samen met 

Jezus .  

 

Mensen kunnen denken dat ze door vijandigheid en het op iemand neerkijken 

iemand kunnen vernederen. In werkelijkheid is het tegendeel dan waar, en dat is 

dat de vijand en de neerkijker zichzelf te kakken zet en laat zien wat voor 

persoon men is.  

 

Maar goed, ieder z'n inzichten en opvattingen daaromtrent .  

 

Groetjes,  

Elle 

 

 


