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“Van het Concert des levens heeft niemand een program!”
Ja, een veelgehoorde spreuk, een uitspraak waarbij de één heeft zegt en de ander krijgt.
Dat hebben en krijgen vergeleken wordt met hebben als iets wat al in je bezit is en
krijgen als iets wat je cadeau krijgt, wat je toekomt, is iets waar veel mensen pas bij stil
staan op het moment waarop ze zich beseffen dat datgene wat ze verlangen al lang in
hun bezit is. Door jarenlang volgens de planning te leven, gaan ze er bewust of in wezen
onbewust vanuit dat alles wat nodig is nog verkregen moet worden, terwijl het voor
iedereen die en al wat leeft vaak al binnen handbereik is. Binnen handbereik, doordat
ieder mens iets heeft waarin hij of zij uitblinkt, ieder mens iets heeft waarin hij of zij goed
is. Het ontdekken en of uitvinden wat dit is, dat is waar iedereen weer tijd voor krijgt, ja
tijd, tijd voor mag maken, omdat tijd iets is waar het bij heel veel mensen aan ontbreekt.
Dat dit met name de uitleg van de vervolgregels bij deze spreuk, de diepere betekenis,
van het gedicht zijn, is waar geen mens stil bij staat. Het gedicht in zijn totaliteit zegt
alles over dat wat we als mens mogen ontdekken, waar we ons als mens weer opnieuw
bewust van mogen worden, door ons er elke dag, ieder uur, elke minuut, iedere seconde
of deel daarvan weer volledig bewust van te zijn. Volledig bij bewustzijn, omdat
iedereen zich weer zal mogen herinneren welk hoger doel dit dient, welk doel voor jou.
“Van het concert des levens krijgt niemand een program
Vanaf het eerste uur stond vast wat in je leven kwam
De partituur van het concert is aan geen mens bekend
De lijnen naar het slot-accoord weet slechts de dirigent.”
Want jou is, Ja Ook U. En wanneer je bij jouw doel denkt aan het feit dat er altijd een w
achter hoort, dan is het Ja, Ook U, Wij. Want de mens die alleen aan zichzelf denkt, de
mens die iets of iemand buiten sluit, sluit zonder daar zelf bewust van te zijn zichzelf. De
mens die iets of iemand buiten sluit om een reden die niet gegrond is, is de mens die
zichzelf tekort doet. De mens die iets of iemand buiten sluit zonder daar een echt
gegronde reden voor te hebben, zal daar als eerste de signalen van ontdekken, van
merken, van zien en of voelen. En wanneer je je als mens dan beseft dat alles wat je
opmerkt, ziet, voelt en ervaart het gevolg is van je eigen denken, doen en of handelen,
jouw doen en laten, dan begrijp je dat God jou evenals ieder ander de keuze heeft
gegeven om een goed mens te zijn. Een mens die zichzelf maar ook ieder ander en alles
wat anders en naast hem of haar is accepteert. De mens die blij is met zichzelf, maar ook
blij met iedereen die en alles wat naast hem of haar in leven is, vol leven is. Levenslustig
zonder de behoefte om zichzelf, de ander of alles wat anders is op enig moment te
schaden. Ja, want de mens die levenslustig is, zal zich altijd het hogere doel mogen
herinneren, zal zich altijd bewust mogen zijn van zijn of haar gekozen hogere doel.

Doelbewust, met genoegen, vreugdevol en met plezier, bij alles wat hij of zij doet
gedurende de dag. Want dat wat hij of zij met Liefde doet, zal met de dag gedaan
worden. Dat wat hij of zij met Liefde doet, zal elke dag weer op een juiste wijze afgerond
mogen worden. Omdat het leven als een cirkel is, het leven evenals de sterren en
planeten cirkelvormig en of rond zal zijn. Rond als een geheel, zonder begin, zonder
eind, eeuwig. Door dat te doen wat genoeg is, vreugde en plezier brengt of geeft, kun je
er als mens vanuit gaan dat dit voor iedereen die en al wat leeft goed is. Voor iedereen
die en al wat leeft, zonder jezelf daar op enig moment bij te vergeten. Want de mens die
zichzelf vergeet, de mens die de ander, iets of iemand anders dan hij of zijzelf op de
eerste plaats zet, zal zijn of haar plaats vergeven. Alleen de mens die de ander, ieder
ander en alles wat naast hem of haar is, ieder ander en alles wat naast hem of haar is als
de ander maar daarbij ook als zijn of haar gelijke ziet, zal de waarde en met name de
toegevoegde waarde van ieder ander kunnen zien, deze waarde zelfs weer naar voren
weten te brengen, waardoor dit mens als het ware de partituur van een goed
muziekstuk, een balletvoorstelling of in wezen het samenspel vormt van alles wat in
beweging is, dit ook laat zien, laat horen en of toont, dit zelfs compleet en volledig is.
Zelf +s, Zelf + Samen. Himself, Herself, without being Selfish. Want evenals de persoon
die alleen aan de ander denkt, zal de persoon die alleen aan zichzelf denkt, zichzelf
tekort doen. Door te doen wat voor beide goed is, zul je als mens in staat zijn de juiste
dingen te doen. Door te doen wat voor iedereen die en al wat leeft goed is, zul je mogen
weten wat voor jou goed is. En dat uitvinden, uitzoeken, ervaren en beleven kost tijd.
Daar heeft God ieder mens Zijn tijd voor gegeven. Zijn tijd ja, de mate waarin de mens
zijn of haar tijd neemt, de mate waarin de mens zijn of haar tijd besteedt zal ervoor
zorgen dat er een bepaalde regelmaat is, de maat, een ritme en dat wat nodig is om
optimaal te kunnen leven. In zijn of haar maatsoort, in zijn of haar tempo, in zijn of haar
tijd, binnen zijn of haar tijd. De tijd die God de mens geeft om zich te ontwikkelen, te
groeien en te bloeien, evenals alles wat God in volle perfectie, zinvol geschapen heeft.
Zinvol, met reden, de enige reden die tot uiting komt wanneer we als mens weer op ons
eigen ritme, in ons eigen tempo, op onze eigen maat gaan leven. Maatwerk, zonder dat
daar een vaste omschrijving voor is. Een maat kan in twee, drie of vier tellen verdeeld
worden. In de muziek en dans spreek je o.a. over de driekwartsmaat en de
vierkwartsmaat en alleen God weet welke maat ons past. Welke maat juist is en welke
maat bij ons past. Daarbij is het aan de mens zelf om te zien in welke mate de persoon
die naast hem of haar staat, de mens die naast hem of haar in leven is daar deelgenoot
van kan zijn. Dit kan alleen door de mens die naast hem of haar is daar vrijwillig
deelgenoot van te laten zijn. Vrijwillig, omdat er geen mens is die dat wat God een ieder
gegeven heeft zal kunnen en mogen wijzigen. Er geen mens is die dat wat God gegeven
heeft kan wijzigen zonder daar zelf de verantwoording voor te dragen of denkt dit bij de
ander neer te kunnen en mogen leggen. Omdat we als mens voordat we ons leven zijn
gaan leven allemaal de keuze hebben gekregen om het leven volwaardig te leven. Het
leven volwaardig en zinvol te leven, waardoor we de zin van het bestaan weer zullen
mogen weten, leren kennen, zien. Want alleen 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 Alleen AMEN!
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Liefde is onvoorwaardelijk, het is er nu tijd voor!

