
 
Nieuwsbrief: no.2, Oktober 2019 

 

“Ieder kind is een kunstenaar, de moeilijkheid is er een te blijven als je opgroeit” 

 

Ja, dit is een spreuk van Pablo Picasso op de Coachingskalender 2019 van Boom 

Uitgevers Amsterdam. De omschrijving op de achterzijde geeft heel veel weer, laat zien 

dat er over nagedacht is, dat de persoon die zichzelf als coach ziet, werkelijk de zin van 

zijn of haar roeping heeft ontdekt. Elke week lees ik achteraf de spreuken en vaak sluiten 

ze aan bij dat wat ik meemaak, meegemaakt heb en dat wat in het verleden ligt. Ik heb 

besloten om me niet meer te laten leiden door de voorspelling. Dat geldt op eenzelfde 

wijze voor dat wat iemand mij voorschrijft, creëert en of in wezen regisseert. Regisseert 

ja, omdat ik de regie over mijn leven, het leven wat ik aangenomen heb toen God mij 

voor de keuze stelde, zelf naar behoren wil uitvoeren, door mijn leven naar behoren te 

zijn, de Beste versie van mezelf, het leven te leven wat God mij nu geeft, elke dag weer.  

 

Door te zijn wie ik kan en mag zijn, zijn wie ik behoor te zijn en mag wezen, in wezen 

mag zijn. Ik ik ben, een mens, de persoon, die ik verkoos te zijn, op het moment waarop 

ik voor dit leven gekozen heb. Het klinkt zo eenvoudig, lijkt haast vanzelfsprekend, bijna 

zonder er zelf iets voor te hoeven doen. Niets is minder waar, niets is zo ingewikkeld als 

het leven te leiden en daarbij ook zeker te leven, zoals dit behoort te zijn. Daarbij geldt 

vooral, ieder ander zijn of haar eigen keuzes ook zelf laten maken, ieder ander zelf zijn of 

haar eigen gevoel weer laten bepalen, want dit laatste is daarbij wel het meest belangrijk.  

 

Belangrijk en ook nodig daarom ook het meest relevant, omdat de relevantie van het 

individueel kunnen bepalen van het eigen gevoel, wel het meest belangrijke in het hele 

leven is. Ieder mens heeft volledig de vrije keuze om zich, blij, vrolijk, verdrietig of 

ineens ontmoedigd, ja zelfs ook gewoon een dagje rot te voelen. Ieders eigen keuze en 

daarmee ook meteen dat wat het leven, elk leven wat geleefd wordt, het meest uniek (te) 

laten zijn. Uniek en daarmee ook meteen authentiek, omdat er geen mens is die zich het 

gevoel van jou (jij als persoon), het exacte en precieze gevoel van de ander voelt, op het 

moment waarop jij (hij of zij) dit zelf ervaart. Want voelen is ervaren en ervaring leert, 

voelen is dat wat je als mens nodig hebt. Nodig om het verschil gewaar te worden, het 

verschil, de ups en downs, dat wat het leven het leven maakt, een golfbeweging met 

hoge pieken en diepe dalen en zo nu en dan een evenwichtige rustige pulse (hartslag).  

 

Jazeker, we zijn als mens als onze hartslag, daarmee gelijk aan De Zee, als Eb en Vloed. 

sommige van oorsprong zelfs deel van de zee en we zullen ons daar op enig moment op 

onze geheel eigen unieke, eenzelfde en of gepaste wijze, weer mee mogen verbinden. We 

zullen ons weer mogen verbinden met dat wat van nature is, door ons te herinneren hoe 

het exact is, wat het exact is, wat datgene is waardoor we weer bewust worden van wat 

er echt nodig is, wat ons leven leren leven ons leert, ons eigen leven zijn in ´t hier en nu.  



 

 

Want alleen de mens die zijn of haar eigen leven leeft, is in staat om de lessen te leren die 

God door het Universum aan al wat leeft verbonden heeft geeft. Alleen de mens die zijn 

of haar leven wil leven, ja zelf(s) leeft en leidt, volgens de met God overeengekomen 

liefdevolle overeenkomst, die op het hart geschreven staat, is de mens die al wat leeft 

eert. Alles wat en iedereen die leeft eert, een ieder die het leven heeft eert, doordat deze 

mens zich volledig bewust is van de liefde voor het leven. De liefde voor een ieder die en 

al wat in en naast hem of haar is eert, daardoor zelf van zijn/haar leven leert, kortom 

alleen weer dat oppakt wat nodig is om elke dag als volwaardig mens in leven te zijn. 

 

Elke dag, geen dag uitgezonderd, omdat ieder mens geholpen wordt. Ja, God ongeacht 

of de persoon in kwestie zich ervan bewust is, zichzelf bewust is van het “Godsdeeltje” 

op zich, het deeltje wat los van de hersenen, van wat we denken, zien of doen bepaalt of 

iets in wezen goed voor ons is of het tegenovergestelde ervan. Het “Godsdeeltje”, dat 

deel van de mens, wat op geen enkele wijze zichtbaar, meetbaar of op enige andere 

“technisch” vernuftige wijze te ontdekken is, omdat God boven de wetenschap staat, 

God degene of beter gezegd de Enige is die zeggenschap over de mens heeft. De mens 

die Hij vanuit liefde voor de wereld gecreëerd heeft. De mens die Hij zo lief had dat Hij 

Zijn Eniggeboren Zoon gegeven heeft, Opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren 

gaat, doch het eeuwig leven hebbe. God is de Almachtige, God is de Almachtige God, is 

de Almachtige. En een ieder die daar op enig moment aan twijfelt, daar op enig moment 

vanaf wordt gebracht of gehouden, die zal de extra bescherming van God krijgen.  

 

Ja, de extra en de meest liefdevolle bescherming die nodig is. Want de mens die geld of 

watvoor aardse waarden boven zijn of haar liefdevolle overeenkomst met God stelt, de 

mens die zichzelf ervan weerhoudt om trouw te zijn aan de enige overeenkomst 

waaraan hij of zij zich zal moeten houden, zal door het stof gaan en moeten kruipen en 

dat doen wat hem of haar weer de persoon maakt, die hij of zij naar eer en geweten mag 

wezen. Naar eer en geweten ja, omdat dit de enige wijze is waarop dat wat nodig is, dat 

waar behoefte toe is, in lijn is met de natuur. Ja de natuur, door de natuurlijke eenvoud 

waarmee God alles geschapen heeft. Natuurlijk eenvoudig en daardoor voor een ieder 

die leeft volgens Zijn wil en wens gelijk, de wil en wens van de persoon in kwestie is.  

 

Ja want door volledig bewust te leven, ben je bewust, ben je bij bewustzijn en houd je dat 

in ere wat jou in staat stelt, om een heel leven lang kind van God te zijn. Kind van God 

die alleen dat zal doen wat nodig is. Sterker nog, deze persoon zal een ieder die daar zelf 

al deels bewust of zelf(s) nog enigszins onbewust van is, de kans bieden om zelfbewust 

te worden, door daar waar hij of zij zich begeeft, altijd volledig bewust te zijn. Omdat het 

leven zelf, ons leven leren leven is, datgene is wat ieder leven het leven waard maakt.  

 

Want door onszelf te beperken, ja onszelf en niet zoals velen denken, zichzelf door een 

ander te laten beperken in “wie hij of zij werkelijk is”, doen we onszelf en de ander op 

een dusdanige wijze tekort, dat het leven zomaar ineens eindig wordt. Zomaar ineens, 

abrupt of met de loop der tijd, in de loop van de tijd of in wezen met verloop van tijd. 

Met verloop van de (ge)tijden, als ‘t getij, als eb en vloed, die al dan niet door een zware 

storm en of springvloed heel heftig zal kunnen zijn, omdat zij zonder God leven. Zonder 

God in hun leven leven en daardoor allesbehalve gelukkig zullen kunnen of mogen zijn. 

Want bewustzijn, het menswaardig bewustzijn, laat je weten wie je bent, Koningskind. 

We zijn allemaal Koningskinderen, die elke dag het leven zullen kunnen en mogen zijn. 

Ja, gelukkig ons leven zijn, zonder enige zorg over “wat de toekomst brengen moge “. 



 

 

God geeft een ieder de toekomst, dat wat hem of haar die zijn of haar eigen leven leeft,  

in staat van de overeenkomst met Hem stelt. En een ieder die het leven zonder God leeft, 

mocht tot voor kort, de gevolgen van de eigen keuzes die in het leven gemaakt worden, 

zelf dragen. Mocht de keuzes zelf dragen, zonder dat God hier op enig moment ingreep, 

zonder dat God in leven er was, om de persoon te helpen zichzelf te zijn. Ja ook God ziet 

dagelijks de gevolgen, ook God ziet door het spel van manipulatie en degradatie, wat al 

sinds jaar en dag gaande is, dat de mens die denkt te weten zichzelf zo tekort doet, dat 

Hij hen opnieuw de kans geeft, zich weer in te laten met de positieve wijze van leven. 

Het “wie goed doet goed ontmoet principe” nu voor iedereen weer laat gelden, ongeacht 

of deze persoon zich tot hem wendt, ongeacht of deze persoon zich dagelijks met gebed 

bezig houdt. Want de mens die door Hem leeft, de mens die door Jezus in dit leven is, is 

de mens die de kans krijgt om als Kind van God te leven. De mens en iedereen die en al 

wat daar in dit leven mee verbonden is, doordat de mens die leeft, de mens die in leven 

is, weer in staat gesteld wordt om Kind van God te zijn, met iedereen die en al wat leeft.  

 

God zal ieder mens weer in staat stellen om zich te verwoorden, zich op een juiste wijze 

uit te drukken en dat te zeggen wat werkelijk van waarde is en op die wijze ook tot 

uiting komt. Ja tot Uwer Innerlijke Tijd In Naam God, de tijd die God de mens geeft; 

waardoor dat wat waardevol is, voor de persoon die zich zijn of haar kennis nog niet 

eigen heeft gemaakt, weer zelf zal kunnen bedenken. Zelf door God, omdat God de 

enige echte leermeester is. God de enige is die alwetend is en God Zij Dank ook werkelijk 

al wat leeft de kans geeft om in het hier en nu te kunnen leven. Het Leven te leven 

waarvoor we als mens geboren zijn. Vrijwillig en Liefdevol Leven, is dat wat ieder mens 

vanaf Nu weer zal kunnen en mogen doen, omdat dit de enige leefwijze is, Gods wijze.  

 

God had en heeft de wereld nog altijd lief. “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij Zijn Eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem Gelooft niet 

verloren gaat, maar het eeuwig leven heeft”. (Johannes 3:16)  

God is de Almachtige, God is de Almachtige, God is de Almachtige! 

 

God zorgt er dankzij Jezus voor dat De natuur altijd Zijn werk doet, doet waar de wereld 

om vraagt. Vanaf Nu laten we onszelf op geen enkele wijze meer verleiden om te doen 

wat op geen enkele wijze verantwoord is. Vanaf Nu laten we geld, goederen of al wat 

het “Zelluf Doen Principe” uitsluit, voor wat het is. Ieder mens, dier en dat wat leeft mag 

weer wakker worden, weer wakker zijn. Want al wie en al wat wakker is, begrijpt dat de 

Zin van ons totale bestaan liefde is en zal weer naar Zijn hart luisteren. Jij bent jij, jij bent 

jouw oplossing en mag de nieuwe mens zijn die God voor ogen had. De mens die 

evenals God zal zijn, scheppend vanuit liefde en oneindig creatief. Creatief vanuit de 

Vrije Wil, tevens de wil van iedereen die en al wat leeft. Want dat al wat leeft in wezen 

ieders vrije wil is, dat zul je ervaren, wanneer je weer volgens je eigen wil en wens gaat 

leven. Sta jij dit zelf(s) weer toe van de ander! Want alleen door de ander te laten zijn, 

ben jij samen, zijn jullie gelijk. Ben je ieders evenbeeld, daarbij compleet uniek, de 

aanvulling, de toegevoegde waarde en dat wat werkelijk het verschil maakt, voor jezelf 

en iedereen die en al wat naast jou is.  Op die wijze kun jij volledig Volmaakt Gelukkig 

Jezelf Zijn. Gezond Zijn, want een Gezonde Wereld start bij jou! God zij Dank zal de 

wereld NU weer de wereld van morgen zijn, Om Jezus Wil AMEN! 
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