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Lef 
Hij was jong en slim en had verstand van zaken 
Oogstte bijval op de beurs en in de kroeg 
Iedereen wist: deze jongen gaat het maken 
Het beste was voor hem niet goed genoeg. 
 
Maar steeds vaker werd ‘ie bang en zwetend wakker 
Het gebral van vrienden ging hem tegen staan 
Op een mooie lentedag, nam hij opgewekt ontslag 
Kocht een zeilboot om de wereld rond te gaan 
 
Iedere dag heb je opnieuw de keus, ren je door of gooi je rigoureus 
Je bestaan overhoop weg de onzin het gejaag en het gedoe 
Heb je het lef dan is het nooit te laat om te beseffen dat het zo niet gaat 
Reik niet naar de hemel maar haal hem naar je toe 
 
Van haar ouders moest ze zeker gaan studeren 
En toen ze arts was dacht ze: ik word zangeres 
Ze schreef haar eigen lied, een grote hit dat werd het niet 
Maar voor haar was het een ongekend succes. 
 
Iedere dag heb je opnieuw de keus, ren je door of gooi je rigoureus 
Je bestaan overhoop weg de onzin het gejaag en het gedoe 
Heb je het lef dan is het nooit te laat om te beseffen dat het zo niet gaat 
Reik niet naar de hemel maar haal hem naar je toe 
 
In ons hoofd klinken de stemmen nog van vroeger 
Geef niet op, je kunt het wel als je je best maar doet 
Dan maar doodsbang om te falen, maar die top die zal je halen 
Tot je niet meer weet waar je het zoeken moet. 
 
Iedere dag heb je opnieuw de keus, ren je door of gooi je rigoureus 
Je bestaan overhoop weg de onzin het gejaag en het gedoe 
Heb je het lef dan is het nooit te laat om te beseffen dat het zo niet gaat 
Reik niet naar de hemel maar haal hem naar je toe 
 
Waarom zou je altijd op je tenen lopen?  
Dat houdt niemand vol, geloof dat maar van mij 
Bal je vuisten niet, maar hou je handen open 
Kijk in plaats van steeds omhoog een keer opzij. 



GEDICHT 

 
Hij ziet het zo 

als u de ander tegenkomt, de ander 
die iets vindt, iets denkt, iets doet 
wat u maar moeilijk kunt aanvaarden 
wees dan niet bevreesd, zeg ik 
wees niet terughoudend en wantrouwig 
zelfs niet een heel klein beetje op uw hoede 
daar is beslist geen reden voor 
eenmaal samen aan tafel 
of wandelend over een zanderig pad 
zult u merken dat u zonder strijd 
uw eigen inzicht overeind mag houden 
u blijft wie u bent, raakt niets kwijt 
krijgt er alleen een visie bij  
om over na te denken op een stil moment 
wees niet benauwd, zeg ik 
erken de verschillen, die zijn er nu eenmaal 
in de wereld die ik schiep; als iedereen 
hetzelfde was, wie zou zich dan nog verwonderen 
verwonder u, toon nieuwsgierigheid 
nader elkaar, praat met elkaar, praat, praat 
en hou op met praten 
getweeën door één deur, waarheid 
naast waarheid, mens naast mens 
moet geen punt zijn, gaat vast goed 
geloof mij maar. 
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VRAGEN VOOR GESPREK IN DE BANKEN OVER Mc 8: 27 – Mc 9 vs 1 
 

1) Wie zeggen jullie dat ik ben? vraagt Jezus aan zijn leerlingen.  
Vind je dat een lastige of juist een heel eenvoudige vraag? 
 

2) Denk jij dat je zelf een ander persoon bent dan je zou zijn als je nog nooit 
van Jezus gehoord had? 
 

3) Jezus zegt dat hem volgen ook altijd wat kost, ervaar je dat ook zo?  
Wat kost het jou? 

 
 
GEDACHTEN 
 
We waren met elkaar in gesprek, even maar. Misschien was het geanimeerd, 
misschien vooral zoekend en onwennig. Misschien bent u iemand voor wie dat 
gesprek in de banken echt niet hoeft, misschien bent u juist iemand die dat 
elke week wel zou willen. Dan hebben we meteen een verschil tussen mensen 
te pakken dat je ook niet zo maar verandert. Help, hoe moet dat nou? 
 
Het gedicht zegt: wees niet bang, laat die verschillen tussen mensen er maar 
zijn. Erken ze. Kijk er gewoon heel rustig naar. Waar ben je eigenlijk bang voor? 
Als jij de ander niet dwingt om te vinden wat jij vindt, om te houden van 
datgene waar jij van houdt, om te doen waarvan jij vindt dat het toch echt 
gedaan moet worden, dan hoef je ook niet bang te zijn dat die ander jou zal 
dwingen een ander te zijn dan je bent. 
 
Verwonder u, toon nieuwsgierigheid, nader elkaar, praat met elkaar, praat, 
praat en hou op met praten. Ook dat laatste is belangrijk. 
 
Dat je je niet wilt laten kennen is eigenlijk altijd uit angst dat je niet mag zijn 
wie je bent. Dat ze je te stil vinden, of te aanwezig, te direct, of te aarzelend, te 
enthousiast, of te kritisch, -vul zelf maar in. Ieder mens is bang voor afwijzing 
en verlangt naar bevestiging. We hebben allemaal zo onze eigen manier 
ontwikkeld om met die angst en dat verlangen om te gaan. 
 
Wie zeggen jullie dat ik ben? is de vraag die Jezus stelt aan zijn leerlingen, de 
mensen met wie hij vertrouwder is geraakt dan met wie dan ook. Ook Jezus wil 
graag weten of zij, zijn vrienden, wel weten wie hij echt is en of zij ook 
aanvaarden wie hij ten diepste is en wil zijn. 



 
Wat Petrus dan zomaar spontaan zegt moet Jezus enorm geraakt hebben. Dat 
zijn vriend zo goed weet wie hij is en wie hij wil zijn, wat hem drijft, en dat 
benoemt met het enige woord dat daarvoor staat. U bent de Messias. Wat zal 
Jezus zich op dat moment even goed begrepen hebben gevoeld. 
 
Maar dat lijkt onmiddellijk weer teniet gedaan te worden door de 
woordenwisseling die volgt. Als Jezus gaat uitleggen wat het voor hem concreet 
betekent om zo dichtbij God te staan als in dat woord tot uiting komt, en dan 
ook woorden als lijden en dood in de mond neemt gaat Petrus daar fel tegenin. 
Hij wil het niet horen. Hij heeft hele andere verwachtingen van Jezus.  
En dan wordt Jezus ook boos en noemt Petrus zelfs Satan. Een enorme botsing, 
onbegrip en verwijdering. Verschrikkelijk. En toch, hoe verschrikkelijk is het? Ze 
keren ze zich niet van elkaar af. Jezus en Petrus. Ze blijven met elkaar in 
gesprek. Die botsing was pijnlijk maar ook belangrijk, het was ook een moment 
van grote eerlijkheid. Elkaar gaan kennen en begrijpen gaat nooit zonder 
momenten van onbegrip en is geen weg zonder hindernissen. 
 
Wees niet bang voor de hindernissen zegt Jezus hier tegen zijn leerlingen en 
ook tegen ons. Als je de weg wilt gaan begrijpen die ik probeer te gaan, als je 
die weg ook zelf wilt gaan, wees dan niet bang voor onbegrip en botsing. Want 
die zijn onvermijdelijk, ze horen bij deze weg, erken dat. Vlucht er niet van weg 
en verzet je er niet tegen, maar bied dat het hoofd. Ga er dwars doorheen. Juist 
als je jezelf in veiligheid wilt brengen of verdedigen, wat o zo menselijk is, juist 
dan zul je het meest wezenlijke en verrassende mislopen. Dan zul je God niet 
kunnen ontmoeten. Pas als je ook jezelf op het spel durft te zetten in alle 
kwetsbaarheid, zul je iets vinden dat geen mens ooit van je af kan nemen.  
 
Als je in het geloof alleen maar van alles hoopt te krijgen en niets van jezelf 
inbrengt kan er nooit wat gebeuren. Daarom wordt ieder van ons vandaag 
uitgenodigd een stap naar voren te doen en iets van zichzelf te geven. Het 
maakt niet uit wat, er is altijd iets te geven. Tijd, vriendelijkheid, eerlijkheid, 
een beetje aandacht, geduld, een helpende hand. De theelepeltjesactie van 
vandaag staat symbool voor de overtuiging dat ieder wel iets te geven heeft. 
 
Durf te geloven in wat jij te geven hebt, denk daar niet gering over, verschuil je 
niet achter wat anderen mogelijk denken. Laat een ander jou er niet van 
weerhouden om te geloven waar jij in wilt geloven, om te doen wat je kunt 
doen, om de stem van je hart te volgen. Waag het er gewoon op. 
 



Dat kun jij alleen zelf doen, niemand zet die stap voor jou. Maar als je hem zet 
zul je zien dat je op een weg staat waarop je niet alleen bent. Dat de weg van 
Jezus een weg is die nog heel veel anderen verlangen te gaan, doordat ze op de 
een of andere manier geraakt zijn door de liefde van God, die hij zo dichtbij 
brengt. Een weg van steeds weer zoeken en vallen en opstaan, maar ook een 
weg waarop je je steeds weer aan deze wonderlijke mens kunt optrekken. Een 
weg waarop mensen beginnen zichzelf in te brengen en daarin elkaar 
meenemen. Waar wat weinig leek heel veel blijkt te zijn. Want laten we ons 
niet blindstaren op aantallen en steeds maar kijken naar wat en wie eraan ont- 
breekt, dat is zo ontmoedigend. Laten we ons gewonnen geven aan wat er wel 
is en wie er wel zijn, aan de belofte van een nieuwe wereld die vandaag begint.  
 

Lied: Als de liefde niet bestond 
 
Als de liefde niet bestond. Zullen ze stilstaan de rivieren. 
En de volgens en de dieren. Als de liefde niet bestond. 
 
Als de liefde niet bestond. Zou het strand de zee verlaten. 
Ze hebben niets meer te bepraten. Als de liefde niet bestond. 
 
Als de liefde niet bestond. Zou de maan niet langer lichten.  
Geen dichter zou meer dichten. Als de liefde niet bestond. 
 
Nergens zouden bloemen staan. En de aarde zou verkleuren. 
Overal gesloten deuren. En de klok zou niet meer slaan. 
 
Als de liefde niet bestond. Dan was de hele vrijerij bedorven.  
De wereld was gauw uitgestorven. Als de liefde niet bestond. 
 
Als de liefde niet bestond. Zou de zon niet langer stralen.  
De wind zou niet meer ademhalen. Als de liefde niet bestond. 
 
Geen appel zou meer rijpen. Zoals eens in ’t paradijs.  
Als wij elkaar niet meer begrijpen. Dan is de wereld koud als ijs. 
 
Ik zou sterven van de kou. En m’n adem zou bevriezen. 
Als ik je liefde zou verliezen. Er is geen liefde zonder jou. Zonder jou. 
 
 
 


