Waarom ik denk dat christenen
niet zouden mogen oordelen
Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Bewerking door M.V.

Wie bent u dat u oordeelt …?
Als u volgende keer naar de supermarkt gaat, oordeel dan niet. Oordeel dan niet over de flacon of doos pesticide, onkruidverdelger of het
rattenvergif in het rek. Wie geeft u het recht te oordelen over wat in
die flacon of doos zit. Oordeel nooit een flacon of doos naar zijn uiterlijke verschijning - drink de pesticide, onkruidverdelger of het rattenvergif in het vaste geloof dat het goed is voor uw lichaam. Neem u
voor altijd positief te denken over de potentiële voordelen van wat u
inneemt, en spreek liever van holistische meerwaarde en verrijking.
Trouwens, uw woorden hebben spirituele kracht wanneer ze geuit
worden in de atmosfeer. En een positief en krachtig geloof kan goed
zijn voor alles.
Vergeet nooit dat het niet netjes is dingen of mensen te oordelen. Het
kan iemands gevoelens erg kwetsen wanneer u een kat een kat noemt.
Het stellen van logische conclusies samen met bijbelse, historische,
wetenschappelijke en substantiële bewijzen, is niet altijd maatschappelijk correct om doen; het kan erg beledigend overkomen. We moeten niet rondgaan en op de mensen hun tenen trappen! Wie bent u dat
u oordeelt en conclusies poneert over van alles?
Wij allen zouden daarom moeten vermijden dat we objectieve uitspraken doen over feiten.
We moeten een boek niet oordelen naar zijn omslag, want we hebben toch ook niet het recht iets te
oordelen naar zijn inhoud!1

Lees verder over oordelen:
Zie de links achteraan dit artikel: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/oordelenOfNiet.pdf
http://www.verhoevenmarc.be/oordelen.htm
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/oordelenOfNiet.pdf
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/oordelen-NT.pdf
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/oordelen2.pdf
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/oordelen3.pdf
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/onderscheiden.pdf
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/niet_oordelen.pdf
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Dit is uiteraard satire : “voorstelling van zaken waarin op spottende wijze iets aan de kaak wordt gesteld” (Van Dale).
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