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Boek 25. Alles draait om de eenvoud! 
 
“Alles draait om de eenvoud”, de tekst van een liedje van het 
Goede Doel. Evenals “Wie niet lief is wie niet lief is die is stout”. 
Ook die komt uit hetzelfde liedje. Maar het mooie is, dat beide 
waarheid zijn. Beide de waarheid vertegenwoordigen. En de rest 
van de tekst toont ook zeker wel wat ware aannames. Want dat 
wat als waarbevonden wordt is een aanname, evenals dat wat 
gesuggereerd wordt, een suggestie is die geëerd wordt. Of deze 
laatste waar is zal de toekomst uitwijzen. Daarbij of degene die 
als lief bevonden wordt, in wezen ook echt lief is. Want dat God 
de enige is die de ware mens achter dit wezen, achter de mens, als 
enige echt ziet, is wat mij en vele mensen met mij zal helpen in 
alles wat volgt. Uit liefde voor een ieder die en al wat leeft. Een 
ieder die en al wat dit leven heeft. Omdat het leven geleefd mag 
worden, het leven in wezen het enige is wat het leven waard is en 
voor eeuwig en altijd zal zijn. De mens die dit beseft, de mens die 
dit besef heeft en de mens die dit weet, schrijft toekomst voor 
iedereen die en al wat in leven is en dat doet wat geen ander zou 
doen. Waardoor Gods ware liefde overal nu weer regeert. 
 
Ware Onvoorwaardelijke Liefde het enige is wat God in staat 
gesteld heeft om te overwinnen. En de mens of in wezen de 
energie die dit op enige wijze tegenspreekt of tegenwerkt zal van 
een koude kermis thuiskomen. Zal dan wel de lachers op zijn 
hand hebben, maar in wezen geen enkel hart raken wat verbonden 
is met Onze Lieve Heer, dankzij Jezus die voor een ieder 
gestorven is en dat heeft opgegeven waar iedereen naar verlangt. 
Het leven leven wat voorbestemd is, het leven zijn wat God voor 
al zijn kinderen voor ogen had, toen het duister nog geen intrede 
had gemaakt in De Hof van Eden. 
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