
Non Solus                                       12 september 2021    

De wereld wacht op u.       

Wij Nederlanders zijn toch maar geluk vogeltjes . Vooral al je vergelijkt met 
landen om ons heen. Nog grotere geluk vogeltjes als je kijkt naar Libanon 
Afghanistan en vele arme landen in Africa en Zuid Amerika.     
Een wereld gevormd op de planeet aarde met vroeger Adam en Eva die het 
voor het zeggen hadden en toch op een gegeven moment, door naast de pot 
te plassen, de Bakkerstraat ingleden en vrijheid verloren. Ja dat is een mooi 
verhaal dat er bij velen nog steeds toe doet zij hadden van ons Lieve Heer 
alle vrijheid op één verbodje uitgezonderd.  En toen is de ellende begonnen, 
met een sprekende slang die kans ziet een mens als vrouw te wijzen op haar 
kennis en daardoor Adam verleid.. 
Ze proberen door elkaar de schuld te geven en af te schuiven in een goed 
blaadje bij  God, die met hen kon spreken, te komen.  
Maar God trapt daar niet in en nu we met ongeveer zeven miljard mensen 
op de planeet met haar zeeën rond darren en ook wel rond dobberen geld 
nog steeds de straf die zij kregen; “In het zweet uws aanschijn zult gij uw 
brood eten”.   
In een paar hoofdstukken van het Bijbel boek Genesis en een geslachtboom 
van Adam   die 980 jaren cadeau kreeg om bij alles wat vrouw en 
vruchtbaar was kinderen te verwekken, is een basis voor het hoe is het zo 
gekomen gelegd.  Zo is het nog steeds niet begrepen  starten van de 
mensheid en alles wat leeft  groeit en bloeit ook de geschiedenis geschapen.  
Ik heb vroeger begrepen dat  Mozes zijn hand het boek Genesis heeft 
geschreven en de Schepper van al dat geschapene God was, die de hand van 
Mozes gestuurd heeft. Terdege een knap boek waar  na eeuwen door velen 
met hen passende nuanceringen naar gekeken en geluisterd wordt. 
 
Om reden onze wetenschap de duivelse corona slang, genaamd Covid-19, 
op de hielen zit en de overheden naar de wetenschap, de kennis van het 
goed en kwaad, moet en wil luisteren, hebben de overheden geen kennis 
meer van de eerste Genesis hoofdstukken. De Eva’s , Adams van nu, in 2021 
, hebben ook van de appel boom gesnoept en nu de kennis van het goed en 
kwaad de kennis van het leven en sterven verkregen en komen in opstand. 
Naar schatting lopen er alleen al in Nederland 8 miljoen virologen rond en 
gaan af en toe de straat op.  
Als er iets dwars zit, vaccinatie, te dure huizen, stinkende fabrieken, stront 
scheppende boeren, vleesetende mensjes, fossiele brandstof, gaat de 
mensheid voor een deel de straat op.  



Onze vrijheid lievende pers is een voorbeeld hoe zij onjuistheden al 
scheppende, problemen scheppen. Iemand toonteen vogel aan de pers en 
verteld zijn snavel is groter dan een paar jaar terug. Dat komt door de 
klimaat verandering  De pers stelt geen corrigerend vragen. Ook de pers wil 
em moet overleven en in dat kader heeft zij baat bij onzin verhalen. Het 
gelijkt de periode Mozes. 
We laten ons niet door het vertellen van niet te begrijpen verhalen ons de 
weg wijzen. Het verhaal debuut van Mozes wankelt   De essentie van zijn 
verhaal, hoe alles begon is en blijft voorlopig nog raadsel.   
De essentie kort samengevat is er voor onze planeet, voor ons zonnestelsel,  
voor het heelal,  een sturende kracht aan te wijzen? Nee ook de vele 
wetenschappers op onze planeet hebben er geen weet van. 
De wetenschap en het opstaan, dwarsliggen van mensen  kent vele 
voorbeelden van geluk brengende voortbrengselen. 
Als je vind de straat op te moeten gaan bedenk dan met grote zorg hoe dat 
te doen. Te agressief., te luid is zinloos. Zoals ook niet ieder onderzoek van 
de wetenschap zinvol wordt afgesloten en wordt niet ieder protest 
gehonoreerd. Uit huilen en opnieuw beginnen. 
De bevochten en voor ons Westerse democratie is de goede weg en zal door 
sommige geloven nooit acceptabel zijn . Weet uw zaak te kiezen bij het 
protesteren en bij het wetenschappelijk onderzoek. Zo mag dan wetenschap 
en religie al protesterend elkander de hand geven. De staat en  de Kerk 
moet gescheiden blijven. Ieder individu  in zichzelf en elkander blijven 
geloven. 
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