
Dag allemaal, 

 

Voor wat het voor deze en gene waard is …. 

 

Ik ben geabonneerd op een dagelijkse aanmoediging of bespreking van het één 

of ander punt in het leven en kreeg vanmorgen het onderstaande toegestuurd: 

 



In de bijbel wordt er over groei van een gelovige gesproken, en wordt er zowel 

over zuigelingen als over "nog vleselijk" zijn als over rijpheid en volwassenheid 

gesproken. De oorzaken en gevolgen daarvan worden ook aangeduid. 

 

Ik heb wel wat aan dat stuk, hoewel ik niet in de situatie zit van de mens die in 

het stukje wordt opgevoerd, althans dat denk ik. 

 

Daarnaast geloof ik dat ieder, mijzelf inbegrepen, op dit bord groeistuipen heeft 

in het geloofsleven en/of in het leven van alle dag van mensen die niets met 

geloof (meer) hebben. 

 



Het groeien naar Gods beeld en gelijkenis is ook een proces waarin men naast 

groeien ook af en toe terugslag in die groei kan hebben, en dat is niet omdat God 

zich terugtrekt doch omdat een gelovige zich op andere paden begeeft. 

 

Wat oordelen betreft (ik heb het dus niet over VERoordelen, want dat is het werk 

wat aan Jezus is gegeven), wat in feite hetzelfde is als kritiek uiten/leveren, het 

zou goed zijn te beseffen dat er gewoon zaken zijn die kritiek behoeven, niet om 

daarmee te VERoordelen, maar om wakker te schudden en te laten zien waar de 

schoen wringt. 

 

God vergist zich naar mijn mening niet, en doet alles met een goede intentie, 

terwijl er tijd aan ieder wordt gegeven om tot zichzelf te komen in de meeste 

gevallen. Maar ik geloof ook dat God het recht heeft om na verloop van tijd in te 

grijpen en een keer te brengen in situaties wanneer dat nodig wordt. 

 

Ik weet wel dat dit door niet- en/of niet meer gelovigen danig wordt betwist. 

Daar God naar mijn mening echter soeverein is en aangezien het om zijn 

schepping gaat, geloof ik dat hij het recht heeft om te oordelen (kritiek te 

leveren tot correctie) en zijn gegeven levenskracht in te trekken na tijd tot 

bezinning te hebben gegeven. 

 

Ieder predikt hier zijn of haar opvatting van/over vrijheid en waarheid, en het 

staat een ieder vrij dat te prediken, al raakt dat in de opvatting van bepaalde 

anderen weer kant noch wal, en visa versa. 

 

Men bekritiseerd God op dit bord vanwege opvattingen die door bepaalde 

gelovigen wordt geschreven op dit bord op grond van wat die gelovige meent te 

lezen in de bijbel of anderszins, en opnieuw visa versa doordat men zich 

aangesproken voelt of zelfs aangevallen voelt door het geschrevene van een 

mede boarder of zelfs door de inhoud van de bijbel zelf waarin die gelovige 

gelooft. 

 

Daarover kan hier en overal elders tot aan St. Juttemis gepraat en gekissebist 

worden zowel als een manier om de tijd door te komen, zelfs tot vermaak en 

directe beledigingen en het neerhalen van de intentie van mensen, tot aan 

karaktermoord aan toe, alsook tot nadenken stemmende woorden voor deze en 

gene, met het doel om door dialoog tot bepaalde conclusies te komen, niet dat 

het altijd tot een evenwichtig oordeel/inzicht leidt. 

 

Veel niet-gelovigen geloven zelfs niet in een Schepper omdat het zo'n zooitje is 

in de wereld/schepping. Als er een God bestaat, zo zeggen zij, dan zou het 

anders zijn, beter en rechtvaardiger. Maar ALS God in het verleden soms ingrijpt, 

dan hebben ze weer commentaar op de wijze waarop God dat dan volgens de 

bijbel heeft of zou hebben gedaan. En bovendien is het vaak ook nog zo dat 

slechts bij een ander moet worden ingegrepen en niet bij een commentaar 

leverende persoon zelf, want dan is God weer verkeerd bezig naar zijn mening. 

M.a.w. God doet het nooit goed. 

 



Als hij niet ingrijpt is het niet goed en als hij wel ingrijpt is het ook weer niet 

goed en daarnaast wil iedere niet gelovige (en zelfs ook gelovigen hebben 

soms/vaak zo'n gedachte of houding) z'n eigen vrijheid en maatstaven kunnen 

beleven zonder rekening te hoeven te houden met de vrijheid en de maatstaven 

van de ander (generaliserend gesproken). 

 

Zo maar wat door elkaar geschreven, en misschien wel onsamenhangende of 

niet doordachte gedachten die bij me opkwamen bij het lezen van jou bericht, 

gedachten die ook weer door sommigen kunnen worden geridiculiseerd  . 

 

Groet, 

Elle 

 

 


