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Boek 28. Alles draait om de Liefde! 
 
Ook dit boek zal weer geheel vanzelf vorm krijgen, vorm en 
daarbij de juiste inhoud omdat het nodig is en iedereen die en 
allen die het lezen willen er voordeel mee doet. Hoe ik dat 
weet? Hoe ik bij die gedachte kom? Ach laten we het daar 
maar niet over hebben. Wat wel nodig is, dat iedereen weet dat 
wat zijn of haar hart hem of haar ingeeft het juiste is. Waardoor 
dit, dit doen, denken, zeggen of laten, meteen gebaseerd is op 
het juiste. Want bij velen heeft de angst, de onmacht en al wat 
ooit in de afgelopen jaren leefde, zwaar meegeteld, ja in een 
mensenleven, ertoe geleid dat er overhaast wordt beslist. Door 
geen geduld te hebben of te zien dat geduld niet altijd beloond 
wordt. Te zien wanneer je je niet bewust bent, in wezen niet 
kijkt of luistert naar wat je hart je ingeeft, maar je laat leiden 
door al wat er om je heen is en gebeurd, waar je je onbewust of 
soms bewust in mee laat nemen. In mee laat nemen of in mee 
laat slepen, want het wordt van je verwacht, men hamert erop.  
 
Ik heb de verwachtingen al heel lang geleden losgelaten. Mijn 
woorden, “Je kunt nooit iets van iemand verwachten, tenzij je 
het vraagt maar zelfs dan nog niet eens”, geldt in wezen voor 
heel veel dingen. Ja voor heel veel waar we als mens toch 
bewust of onbewust een gedachte, een mening, een beeld of 
een oordeel over hebben. Ja, dit laatste is in wezen dat wat we 
over onszelf afroepen. Dat wat er op ons pad komt en ik blijf 
vertrouwen op het juiste, omdat ik nu nog meer dan ooit het 
beste met iedereen die en al wat leeft voorheb. Iedereen die en 
al wat leeft, omdat velen die met mij zijn, zij die met mij leven 
en soms wel soms niet in de gelegenheid zijn om te zijn, dat 
doen waar zij zich door geroepen voelen en niet aan mij is. 
Oordeelsvrij vraag ik NU elke dag Gods hulp voor iedereen.  
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