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“Niet te vroeg juichen” 

 

Deze nieuwsbrief is voor iedereen, die vandaag en de komende dagen, volledig opgaat 

in de voetbal, de sport en alles, wat enigszins een bijdrage levert, aan het geluk van, een 

groot deel van de bevolking. Want niemand kan zeggen, dat sport, spel en alles wat te 

maken heeft met publiekelijk vermaak, mensen treurig stemt. De verbroedering is in vele 

opzichten het geval. Ja, dat zou je wanneer je de media en social media mag geloven 

zeker denken. Want wie kijkt er niet naar de mannen van het Nederlands Elftal, wie wil 

er niet een reisje naar Brazilië winnen, of wie zou er niet graag vooraan staan als VIP bij 

een concert van de persoon of personen waarvan zij de muziek werkelijk het einde 

vinden? Of een reisje naar Mars, heb je daar weleens aan gedacht?  

 

Toen ik vorige week weer naar huis reed van mijn “boodschappen rondje”, hoorde ik de 

dj’s van Radio 538 praten over de reis naar Mars. Daarbij werd ook meteen verteld, dat 

de persoon of personen die zich aangemeld hebben, niet meer terug zouden kunnen 

keren naar de aarde. De reis wordt dus een enkeltje. Ja, een enkeltje Mars. Wie zou daar 

voor kiezen, wie kiest ervoor om huis en haard, zijn of haar familie achter te laten en 

vervolgens een nieuw bestaan op te bouwen aan de andere kant van de wereld of zelfs 

op een andere plek in het Universum? Kun jij je er al een voorstelling van maken? 

 

Eind december vernam de wereld, dat Michael Schumacher door een val tijdens een 

skitrip schedeltrauma heeft opgelopen. Tot gisteren waren de vooruitzichten, voor zover 

naar buiten gebracht, nog niet dusdanig, dat er zicht was op verandering. Tot de 

berichtgeving gisteren, was alleen bekend dat de specialisten besloten om hem 

kunstmatig in coma te houden. Vooruitzichten over zijn herstel werden niet genoemd of 

gegeven. Behalve het feit dat het langer in coma houden of blijven, vaak wel duidt op 

wat minder goed nieuws. De boodschap dat Michael inmiddels ontwaakt is uit zijn 

coma, komt dan ook voor nieuwsluisterend en lezend Nederland geheel onverwacht.  

 

Hoewel, in mijn weblog van 9 april heb ik al eens laten lezen en zien, dat er nog 

regelmatig wonderen gebeuren. Zie ook de link met het verhaal uit mijn weblog: 

http://www.ad.nl/ad/nl/1014/Bizar/article/detail/3629664/2014/04/06/Hersendode-man-

hoort-hoe-artsen-organen-willen-wegnemen-dhtml En gelukkig maar, gelukkig dat veel 

mensen een tweede, derde of zelfs vierde kans krijgen. Maar hoeveel kansen kan een 

mens krijgen voor het werkelijk ophoudt, voor het werkelijk zo is, dat iemand niet meer 

terugkeert naar de aarde. Tot iemand net als de personen die zich aangemeld hebben 

voor een reisje naar Mars, niet meer terug kunnen keren naar de veilige thuisbasis? De 

vraag is en blijft natuurlijk: Hoe veilig is de thuisbasis en hoeveel waarde hecht je eraan?  



 

 

Hoeveel waarde hecht jij als mens aan je leven, aan dat wat je mag en kunt doen en pak 

jij werkelijk alle kansen die het leven je biedt? Alle kansen, door het maken van keuzes, 

ongeacht de gevolgen, die ook zeker bij iedere keuze horen. De gevolgen maar ook de 

resultaten, die er door de inzet en de tijd die je daar zelf in steekt, zeker bij zullen horen. 

Want het één kan niet zonder het ander. Resultaat en inzet, horen uiteindelijk net zo bij 

elkaar als aanleiding/oorzaak en gevolg, de volgorde zullen de meeste mensen daarbij 

wel begrijpen. Terugkomend op Michael Schumacher, die tijdens het vervoer van het ene  

ziekenhuis naar het andere, naar verluid in de ambulance niet gesproken, maar middels 

hoofdgebaren wel gecommuniceerd zou hebben met het ambulance personeel. In 

hoeverre zou Michael Schumacher op de hoogte zijn geweest van de gevolgen die zijn 

val, de aanleiding/oorzaak, en zijn inzet met zich mee zouden kunnen brengen? 

 

In hoeverre, hecht (of hechtte) Michael Schumacher waarde aan zijn leven? In hoeverre 

hecht een mens over het algemeen waarde aan het leven wat hij leeft? In hoeverre is alles 

wat er buiten het leven om of wat in zijn of haar leven is, belangrijker dan het leven zelf? 

Want daar ben ik inmiddels, door het loslaten van alles buiten de mensen die me lief zijn 

wel achter. Dat dit laatste soms ook nodig is, om deze persoon (personen) zelf zijn (hun) 

eigen weg te laten bewandelen kan, wil en mag ik niet langer ontkennen. Ik mag mensen 

helpen, die hier zelf om vragen en hoe moeilijk ik dit nog steeds vind, confronteren met 

de spiegel. Ik weet ook dat dit mijn, maar ook ieder anders taak is in het leven. Jezelf en 

de ander helpen om de weg te vinden, die naar het pad leidt wat in vrede leven heet. 

 

Want wanneer je in vrede leeft, zul je de juiste beslissingen maken. Zul je dat kunnen 

doen, wat een bijdrage levert aan het vinden van de balans bij iedereen die en alles wat 

leeft. Door het juiste te doen. Te leven volgens de 10 geboden, er te zijn voor ieder mens 

in nood. Wanneer we ons nog langer laten leiden door dat wat ons in nood brengt, 

worden we steeds verder van ons ware zelf afgekeerd. Verloochenen we ons 

bestaansrecht en alles wat ons gegeven is op het moment waarop God de mens het recht 

op leven gegeven heeft. Verkwanselen we onze vrije wil en alles wat ons mens maakt.  

 

Juist omdat ik heel dicht bij mezelf ben en blijf, geniet ik elke dag meer en meer van het 

zien van geluk bij de ander. Sterker nog, dit vergroot mijn blijdschap. Toch moet ik 

zeggen dat ook ik niet te vroeg wil en zal juichen omdat het tegenovergestelde, het zien 

van ongeluk en verdriet bij ieder ander, er ook nog steeds voor zorgt dat ik voel hoe de 

ander zich voelt. Daarom wens ik het volgende: Laat het gemis en de afwezigheid van 

liefde voor jezelf als mens alsjeblieft nu stoppen! Wie kiest er nog voor om zichzelf te 

schaden? Ieder mens is vrij, vrij om te kiezen omdat: “God zijn eniggeboren Zoon, 

gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwig 

leven heeft”. (Johannes 3:16) Ik wil en mag iedereen hierbij helpen. Heb je interesse, dan kun  

je mijn gratis boeken downloaden, evenals de stukken op mijn weblog op 

www.dehofvanhetheden.blogspot.nl Kies degene die je aanspreekt, maar je kunt ze ook 

allemaal lezen, inclusief het stukje onder “Waarom De Hof van het Heden”.  

 

Liefde is onvoorwaardelijk, het is er nu tijd voor! 
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