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Inhoud. 
  
Is onderverdeeld: 

1 Inleiding. 
2 Uitgangspunt. 
3 Samenvatting. 
4 Onderbouwing. 
5 Bijlagen. 

 
1 Inleiding. 
 
Zie module: 

o Inleiding. 
 
Deze module gaat in op: 

o Gulden Regel. 
 
Over de zeer oude (Matteüs 7:12) en nog steeds actuele Leefregel (Gulden Regel) is 
veel geschreven. Het blijft opmerkelijk dat de Regel in onze veranderende wereld 
steeds dezelfde is gebleven [Wikipedia]. 
 
2 Uitgangspunt. 
 
Niet van toepassing. 
 
3 Samenvatting. 
 
3.1 Algemeen. 
 
Voor Gulden Regel geldt: 

1 Is als stap naar ethisch eigen verantwoordelijkheid, die van het zich 
verplaatsen  
in de ander, het criterium voor moraal handelen maakt, en het vermogen tot  
zelfcorrectie impliceert [Wikipedia]. 

2 Is een weerspiegeling van de Natuurwet. 
3 Is onvergankelijk (omdat de Natuurwet onvergankelijk is). 
4 Is stabiliserend (dwingt tot afstemming van morele houdbaarheid van  

oneigenlijke en letterlijke toepassing in een veranderlijke wereld). 
5 Is zowel individueel als gemeenschappelijk. 

 
De Gulden Regel is een weerspiegeling van de Natuurwet. Het ontkennen van de 
Natuurwet houdt dan ook het ontkennen van de Gulden Regel in. 
 
De Gulden Regel regelt het doen en laten van de mens. 
 
Voor het doen geldt: 

o Behandel een ander op dezelfde wijze zoals u ook door hen behandeld wilt 
worden. 

 
Voor het laten geldt: 
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o Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook de ander niet. 
 
3.2 Conclusies. 
 
Niet van toepassing. 
 
4 Onderbouwing. 
 
…a  = Als waar is. 
…i  = Is ook waar. 
 
1a Voor Gulden Regel geldt: Behandel een ander op dezelfde wijze zoals u ook 

door hen behandeld wilt worden. 
Toelichting: 

o Regelt het doen. 
2i Voor Gulden Regel geldt: Behandel bestemming zoals bron behandeld wilt 

worden. 
 
2a Voor Gulden Regel geldt: Behandel bestemming zoals bron behandeld wilt 

worden. 
3i Voor Gulden Regel geldt: Behandel bestemming wél conform het goede 

(moreel juist) zoals bron behandeld wilt worden. 
 
3a Voor Gulden Regel geldt: Behandel bestemming wél conform het goede 

(moreel juist) zoals bron behandeld wilt worden. 
4i Voor Gulden Regel geldt: Behandel bestemming niét conform het verkeerde 

(moreel onjuist) zoals bron behandeld wilt worden. 
 
4a Voor Gulden Regel geldt: Behandel bestemming niét conform het verkeerde 

(moreel onjuist) zoals bron behandeld wilt worden. 
5i Voor Gulden Regel geldt: Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook de 

ander niet. 
Toelichting: 

o Regelt het laten. 
 
5 Bijlagen. 
 
Geen. 


