
In de engelenbak 
 
Het idee 'engeltjes'  

komt niet uit de hemel vallen. Afgezien van dat dat onder Meer introductie staat - nu niet over die ezels 

beginnen hè? -  de oude schouwburg in Heerlen had een slechte akoestiek. Als je muziek wou luisteren, 

kon je het best op het tweede, kleinere balkon terecht, dat hoog boven tegen de achterwand hing, de 

engelenbak. U voelt de hint: naar elkaar willen luisteren. 

 
De bedoeling 

is dat iedereen kan inzenden via mijn E-mailadres, boekovergeloof@kpnmail.nl . Ik plaats het dan hier 

mits het voorwaarden voldoet. Nu kan ik een lijst van voorwaarden gaan bedenken maar als we het 

gewoon, 'gezel'-lig en goed en reëel houden is er geen probleem. Als je de Bijbel te hulp roept, doe het 

dan kundig en bescheiden. Je vrij voelen en frank, geaccepteerd weten ook als je een bok schiet. Hoort 

bij het leven. Ook emoties worden geaccepteerd. Elkaar de eretitel "broer/zus in Christus" toedenken lijkt 

me een goed criterium ook als er geen geloof meespeelt. 

Liever niet 'anoniem', eigenlijk weet vast niemand wie je bent als je gewoon je (voor) naam gebruikt –

aangenomen dat je je ervoor moet schamen; als er een naam dubbelt, zien we wel. Ook geen schuilnamen 

hanteren met een motief/propaganda. 

Als een inbreng niet geplaatst kan worden, krijgt de inzender haar terug met de reden en eventueel een 

aanwijzing hoe wel. Het is niet leuk als je geweigerd wordt maar een directe moderering/leiding blijkt 

gewoon nodig. 

 

De uitvoering 

zal wel zijn dat er voor ieder item een aparte pagina komt. Ik maak dan een overzicht. Ik stel me voor 

een item af te sluiten als na er na een maand geen inbreng meer is. Dan bewaar ik het niet. Dus des-

gewenst zelf opslaan. Wellicht is de tekst het best te lezen in de leesmodus, wat overzichtelijker dan de 

afdrukmodus zoals PDF. 

 

Wensen we elkaar een goede groep toe. 

Piet Goris 

www.overgeloof.info 

  

http://home.kpn.nl/goris064/meer%20intro.htm
mailto:boekovergeloof@kpnmail.nl
http://www.overgeloof.info/


 

onderwerp vrouw - man 

17/06/'14 

Joke brengt in 

Hallo Piet, 

Ik heb eerst een prangende vraag. Hoe ziet u het wat betreft de gelijkheid van man en vrouw. 

Het is voor mij ontzettend belangrijk, ook al mede door de opvoeding, dat man en vrouw gelijk zijn, 

zowel in woord en gedachte in doen en laten. Ik wil namelijk van geen kant meer beschadigd worden dat 

ik me minderwaardig ga voelen, als u begrijp wat ik bedoel. Is heel slecht voor mijn eigenwaarde 

geworden. 

Groeten 

Joke 

 

Piet antwoordt:  

Dag Joke, 

Klip en klaar: man en vrouw zijn niet gelijk (gelukkig maar), zij zijn wel van gelijke waarde of te wel 

gelijkwaardig. Beider waarden zullen tot hun  recht moeten komen. Zo zal er balans zijn in de samen-

leving. 

Dus de man heeft dezelfde rechten als de vrouw, maar zijn 'plichten' liggen anders. Hij moet die 

uitvoeren. De vrouw heeft dezelfde rechten als de man maar haar mogelijkheden liggen anders. Die 

moeten tot uiting (kunnen) komen. 

Beiden moeten zich overeenkomstig hun aard kunnen ontwikkelen, ik denk aan onderwijs, opgroeien, 

plek in de samenleving, vrijheid in keuzen, zelfbewustzijn, partnerschap, levensdoel. 

Afziende van persoonlijke kwaliteiten kun je in het algemeen stellen dat de man rationeler is dan de 

vrouw en de vrouw emotioneler dan de man.  Ratio is een goed chauffeur, emotio een goede motor; 

beide moeten samen het voertuig gaande houden.  

Binnen het huwelijk gelden dezelfde principes en nu is de kunst om die in harmonie toe te passen, aan 

elkaar te groeien en samen nazaat 'voort' te brengen tot hun harmonie. Typisch voor de man is dan - vind 

ik - dat hij zijn vrouw beschermt zonder af te schermen en voor de vrouw dat zij haar man voedt', 

inspireert zonder te dwingen. 

Aldus  - dacht ik. Wie weet nog meer kernpunten? 

Gaarne gegroet 

Piet 

 

 

Onderwerp Israël – Palestina 

06-08-'14 

Piet brengt in: 

Die kwestie is zo verrafeld in elkaar gaan zitten dat ontrafelen wel onmogelijk is. Je kunt allerlei dingen  

aan beide partijen toeschrijven en dan blijf je uitzichtloos bezig, zoals al zo lang gebeurt. Het verschil 

tussen Jood en Israëliet is dat van privé/persoonlijk – staat. 

Mijn standpunt is principieel: de Joden zijn uit Palestina vrijwillig weggegaan; dat is zo gegroeid. Door 

aanvankelijk kleine en later grootschalige immigratie hebben de Israëlieten de bestaande samenleving 

bedreigd en later ontwricht. Dat is onrecht. Het enige recht waarop zij zich kunnen beroepen is het 

besluit van de VN (ca. 1950 geloof ik) dat zij een bepaald gebied toegewezen kregen om zich er te 



vestigen. Dat besluit, die afspraak, hebben zij voortdurend geschonden door hun nederzettingenpolitiek 

en het koeioneren van Palestijnen. De enige rechtvaardige oplossing voor vrede begint met het 

respecteren van de grenzen volgens het VN-besluit en van de Palestijnse samenleving.  

 


