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Boek 24. Thuiskomen! 
 
Thuiskomen, wie wil dat niet? Wie kiest ervoor om zijn of haar hele 
leven en dat wat er met en onder aards leven wordt verstaan, rond te 
dolen. Rond te dolen ja, en dat te doen waar in wezen de mens die in 
wezen is, alleen mee instemt wanneer hij of zij het gevoel heeft er 
beter van te worden. Beter van te worden dan hoe hij of zij zich 
eerder heeft gevoeld of beter dan hoe hij of zij dit zelf gedacht of 
bedacht heeft, ’t Nu te ervaren? Door al wat we denken, wat we 
zeggen en wat we doen, is dit uiteindelijk waarheid voor hen die dit 
willen, uiteraard ‘t resultaat van de eigen gedachten. Hoe mooi is ’t 
in wezen, dat we mogen zijn. Ja onszelf zijn, met of zonder “vaste 
woon of verblijfplaats”, wel altijd een plekje om naar terug te keren. 
Ja, onze basis, ons lichaam, ‘t gevoel en dat wat er toe leidt dat we 
ons ook werkelijk thuisvoelen, doordat ‘t past, ‘t is, bij ons hoort en 
iedereen die en al wat leeft dit ook nu weer voelt.  
 
Ervaring, beleving, ieders eigen wijze van doen en laten, ‘t gevoel 
wat vanzelf ontstaat, zonder dat je daarbij bewust de oorsprong weet, 
kent, voelt ervaren hebt of nu ervaart. Wat bij ons past, past ons als 
een huis, voelt daardoor geheel goed en is precies dat wat geen enkel 
ander, geen mens, dier of dat wat ooit naast ons gecreëerd en 
gevormd is, ons zal kunnen geven. Ja, we mogen ‘t nu weer zelf 
doen, we mogen ervaren, zelf weer ons volledig leven leven en zijn. 
Dat zijn wat ieder mens weer waardig maakt, menswaardig, door 
aardig de waarde te vertegenwoordigen die God jou door Jezus heeft 
geboden en dat waar jij de aanname van doet, dat dit voor jou het 
beste is. Ja, voor jou, iedereen die en alles wat in dit leven is en zal 
zijn. Dat wat werkelijk de sleutel biedt tot het vervolg, de kamer, het 
pad, de weg, welke jij als kind van God mag lopen. Door deze unieke 
ervaring plaats te laten vinden, “De plaats” er weer is.  
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