
Non Solus                                                  5 december 2021 

Wat te doen bij brand. 

Niks te werkoverleg:  Blussen ! 

Tweede zondag van de Advent 2021 -  
28-11-2021 · De Advent begon op zondag vier weken voor Kerstmis, dus de 
zondag tussen 26 november en 4 december. De zondagen van onze tijd 
heten 1e, 2e, 3e, 4e zondag van de Advent. Op het moment van nu is dus de 
tweede zondag van advent gestart. Een uitgesproken Christelijke viering 
voor de grote viering van de geboorte van het kind Jezus. 
De niet Christenen hebben ook het gevoel van advent. Er zijn ook 
groeperingen die hebben niets  van de gevoelens die bij miljarden mensen, 
bewoners van onze aardkloot, als het komende feest van het licht van de 
Kerst. Kerstmis, Kerstfeest.  
De komst van de verlosser of ook wel het passeren van de kortste dag en de 
entree naar het verlengen van de dagen. We zijn opmars met als doel het 
Licht of meerder lichten. Ons feest der feesten. 
Met hopelijk een uittocht van de impact op ons allen vanwege de 
vervloekende corona Crisis. De sociale impact speelt naar het lijkt met 
opstandige troeven. Zij waarvan verwacht wordt dat zij nu leiding gaan 
geven voeren naar het lijkt een zwabberbeleid. 
Het doet denken aan de olie crisis, (waar Joop den Uil toch wel wijs was) en 
de daarop volgende economische crisis. Er werd te afwachtend gereageerd. 
Dat was voor de tekenaar CORK aanleiding bovenstaande prent het licht te 
doen zien. 
Vertaalt naar onze tijd, Niks te debatten  in de tweede kamer, BLUSSEN. 
Niks te transponeren, BLUSSEN. Niks te negen maanden formeren, 
BLUSSEN. 

https://www.beleven.org/feest/eerste_zondag_van_de_advent


Het is te hopen, te wensen, ons in te zetten voor een komende Kerst vol van 
licht en pracht met de interpretatie die wij  ieder voor zich daaraan mag 
geven. Het is te hopen, te wensen, ons in te zetten voor behoud van 
beschaving sinds onze donkere Kerst van 1944 strijdend herwonnen en het 
licht niet gezien kon worden maar er voelbaar wel was. 
Het licht brandend houden kan gevaarlijk zijn. Als grapje geef ik, ondanks 
de goede brandpreventie bij jullie thuis enkele regels ter voorkoming van 
brand. Dit mocht ik met enkele geestverwanten 60 jaar terug ook inzetten. 

1) Mensen met brandend maagzuur mogen uw huis niet betreden. 
2) Het is verboden een gloeiende hekel aan iemand te hebben. 
3) Het is verboden tijdens gezellig bijeen zijn op hete  kolen te zitten. 
4) Het is verboden elkaar op te stoken. 
5) Het is verboden het vuur uit de sloffen te lopen. 
6) Heethoofden dienen regelmatig af gekoeld te worden. 
7) Nieuws mag niet als een lopend vuurtje door je huis gaan. 
8) Het is verboden aan stekelig te lachen. 
9)  Brandende dorst is niet toegestaan. 
10) Vragen mogen gesteld maar niet afgevuurd worden. 
11) Het is niet toegestaan een vuurrood hoofd re krijgen. 
12) Het is toegestaan naar de hel te lopen, maar niet terug. 
13) Men mag wel helpen je huis brandschoon te houden. 
14) Je mag elkaar niet het vuur aan de schenen leggen. 
15) Het is verboden “Flikker op” te zeggen. 
16) Je mag wel voor het feest begint warm lopen. 
17) Vurige minnaars moeten uit je huis verwijdert worden. 
18) Het is verboden een vlammend betoog te houden. 
19) Je mag enthousiast zijn maar niet laaiend enthousiast. 
20) Het is verboden brandewijn in jouw huis te smokkelen. 
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