www.dewaaromsvanhetleven.nl
Antwoorden op heel veel vragen.
De kans is groot dat je, je zelf beter begrijpt, de situaties om je
heen, en de wereld beter begrijpt,
maar ook, dat er zicht op een positieve toekomst is!
Van nature zijn we hier niet naar op zoek.
Vaak niet eerder wanneer we zelf in de problemen komen,
of wanner we de problemen van anderen aantrekken en gaan
zoeken.
Als we eenmaal zo ver zijn kan deze site heel veel voor ons gaan
betekenen!
Uitleg van situaties- gebeurtenissen in de wereld, waar we zo maar
in terecht kunnen komen,
en uitleg van het christelijk geloof, en vertrouwen!

WIE WIL ER HELPEN OM DE SITE,
WWW.DEWAAROMSVANHETLEVEN.NL
BEKEND TE MAKEN?
Door dit, door te geven op de mail, of FaceBook, of Twitter, of een
foto uitprinten uit de bijlage van de mail, en ophangen op de
daarvoor bestemde plaatsen,
of wat voor andere mogelijkheden er nog meer zijn?
WAT DOEN WE MET ONBEKENDE MAILTJES?
Als ik naar me zelf kijk, die elke week wel berichtjes krijg ,om mijn
bankgegeves door te geven, klik ik ze snel weg, en deponeer ze in
de
vuilnisbak, want ze willen misbruik maken, en wat van mij
afnemen.
Dit is een mail, wat precies het omgekeerde doet, het" kan" veel
geven, en in de bijlage is ook een mooi verhaal, en een foto met
tekst,
waar de inhoud over gaat.

ALS WE HET NU NIET VERTROUWEN,
kijk dan eerst zonder risico op de site,
www.dewaaromsvanhetleven.nl , en open de bijlage later.
WAT WORD ER IN DE SITE VERMELD?
De wereld, de schepping, kan heel mooi zijn, er is nog heel veel
liefde, hulp, aandacht, geven, delen en respekt.
Toch is dit niet altijd het geval, is er ook veel liefdeloosheid, haat,
geweld, pijn ziekte, honger, oorlog, angst, onzekerheid,
onderdrukking, uitbuiting,enz.
EN ZO ONTSTAAN ER HEEL VEEL VRAGEN EN WAAROMS!
Door middel van schilderijen, steengravures, en bewerkingen van
hout, bloemen, haag, sieraden, schetsen, en veel tekst,
worden, als we ook op zoek gaan, of al zijn, waarschijlijk heel veel
antwoorden duidelijk op onze" waaroms " !
OOK, KOMEN WE ERACHTER, hoe wij vaak onbewust, ongemerkt,
onwetend, zo maar in negatieve situaties kunnen belanden,
dat kan door verkeerde keuzes en beslissingen van ons zelf, maar
ook door anderen!
Geestelijk kunnen we verleid, verziekt, verkracht worden, tot het
aanzetten van verkeerde keuzes.
ER IS EEN MANIER OM DUIDELIJKHEID TE VERKRIJGEN!
WE KUNNEN OOK GEESTELIJK VERSTERKT, VERVULD
WORDEN, DOOR DE HEILIGE GEEST,
die ons de ogen opent, en zo:
EEN ONBESCHRIJVELIJK GEVOEL LIEFDE, VAN
VREDE, KRACHT, TROOST EN WIJSHEID SCHENKT.
De Bijbel was voor mij eerst een niets zeggend boek, met oorlog
ruzie haat oorlog en bedrog ik kon er niets mee, door de hulp van
de Heilige God Geest
is dit een boek van onschatbare waarde geworden, en vooral het
Nieuwe Testament, over Jezus, ons voorbeeld van liefde, geheel
vervult met de heilige, Gods Geest.
De verhalen op deze site zullen ook voor veel mensen, nog niets
zeggende verhalen zijn,
als we niet echt op zoek gaan, en de hulp, door God geboden niet
aannemen.

Het christelijk geloof kan en mag alleen maar positief zijn, het gaat
verkeerd als we echoïstische keuzes maken.
Het christelijk geloof valt of staat, door Pinksteren, de vervulling
de leiding van de HEILIGE,GODS GEEST, die de ogen opent, en
ons de weg wil wijzen,
dit heeft voor mij helaas ook 47 jaar geduurd, voor ik deze keuze
had gemaakt.
Deze keuze geeft mij rust, blijdschap, toekomst, bevrijd van
onnodige angst en onzekerheid, en ik geloof, uit en door
DE GENADE, van GOD en het offer van JEZUS in de hemelse
heerlijkheid.
en die is er voor ALLE MENSEN, alleen (moeten)- mogen we daar
zelf voor kiezen!
Één reactie op de site wil ik nog graag bijvoegen: Dank je wel voor
de mooie site, ik heb er veel aan, het kwam als een geschenk uit de
hemel, op
het juiste moment. Vele verhalen heb ik al gelezen, maar al lees je
ze tien keer, iedere keer heb je er weer iets aan of ontdek je iets
anders.
Ik geloof, dat heel veel mensen, hier veel aan" kunnen" ( we
moeten zelf de keuze maken) hebben, zodat we ons zelf, en de
situaties om ons
heen, en in de wereld beter gaan begrijpen, en ook hoe het anders
kan!
PS Ik wil mij verontschuldigen, voor de opzet van de tekst, ik ben
geen echte schrijver, en het creatieve gedeelte is ook geen echte
kunst,
maar het gaat om het verhaal en de inhoud, en mocht er iets
positiefs uit komen, dan,
ALLE EER AAN,
|God De Schepper, van al wat je ziet, en zelfs niet ziet,
aan Jezus, Zijn Zoon, die voor ons een voorbeeld is geweest, in
doen en laten,
die zich, als enigste mens zonder zonden, heeft laten offeren, voor
al onze fouten en gebreken en tekortkomingen,
om ons te verzoenen, met God, Zijn en onze Vader in de hemel.
Dit alleen om ons te laten zien dat "de dood" niet het laatste is.
Door de genade van God, en het offer van Jezus, en door Zijn
opstanding, mogen wij weten, dat er na deze aardse gang,
die voor velen helaas nog een strijd kan zijn of is, ons een

hemelse heerlijkheid wacht!
is er MEER?
Ik geloof, het wel, maar denk niet, dat je als christen MEER bent,
christen is de minste willen zijn, met respect voor anders
denkenden.
MEER uitleg,
lees de verhalen van de site,
www.dewaaromsvanhetleven.nl
of bekijk de foto,s met uitleg op FaceBook, onder mijn
naam: creaties in geloof, hoop en liefde.
Jezus Christus heeft zijn volgelingen de opdracht gegeven om de
boodschap van liefde en genade door te geven aan ALLE mensen.
vaak weten we niet hoe we dit moeten doen, als dit zo is, kunnen
dit schrijven, deze site gebruiken als hulpmiddel om dit door te
geven!
een vriendelijke groet	
  

