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Thema: IK HEB HET LEVEN LIEF 
 

Overdenking,   Lieve mensen, 
 

1 Ik heb het leven lief...dat zou je wel het levensmotto van Toon 
Hermans kunnen noemen. Toon Hermans is voor mij een clown en 

levenskunstenaar in één persoon. In ons voorbereidingsgroepje deelden 
wij met lichte heimwee onze herinneringen: we zagen onszelf als teener 

kijken samen met onze ouders naar zijn one-man-show op tv en samen 
grinnikten en lachten we om zijn grappen. Toon was een Toonkunstenaar: 

Hij wist met zijn eenvoudige liedjes en met milde humor de harten van 
velen te raken. 

 
2 Ik bewonder hem nog altijd. Toon Hermans zingt en bidt over het 

goede leven. Ja, Toon Hermans was ook een gelovige bidder, zo ontdekte 

ik pas later. Zijn gebedenboekjes gingen in de jaren 80 en 90 van de 
vorige eeuw als warme broodjes over de toonbank. (Toonbank kreeg zo in 

een dubbele betekenis...) Die gebedsbundeltjes werden veel meer 
verkocht, gelezen en geciteerd dan theologische boeken. En vergeet niet 

zijn korte versjes die min of meer in het collectieve geheugen gegrift 
zitten. Die kun je nog altijd op wandtegeltjes aantreffen: Even een kleine 

test: 
...pas als je iemand hebt die met je lacht en met je grient 

dan pas kun je zeggen: ik ...heb een vriend 
 

en deze: 
 

Een kind is zoveel meer, dan een aanstaande dame of aanstaande heer 
Wie niet in het kind een wonder ziet.... 

die snapt het hele liedje niet...   (allemaal geslaagd) 

 
3 Welbeschouwd lijkt Toon Hermans’ levenskunst naar mijn idee veel 

op die van de dichter van Hooglied en van Jezus met zijn gelukkig-
prijzingen. Wat kan ons leven kleur, klank en vreugde geven? 

 
Daarover zingt Toon dit onvergetelijke lied:  (luisteren)bij wijze van 

tussenzang... 
 

4 Even vraag je je af: Hoe kan Toon Hermans dat allemaal zingen? Hij 
heeft toch ook de bittere kanten van het leven gekend? Zoals de crisistijd 

toen zijn vaders bedrijf failliet raakte en het gezin in grote armoede 
belandde. Toon maakte de oorlog mee, hij stuitte als opkomend cabaretier 

op kritiek en afgunst; hij kreeg een burn-out in 1970, en in 1990 stierf 
zijn lieve vrouw Rietje. Zijn rouwproces was zwaar. Toch hield zijn werk 



hem op de been: lachen met een zaal vol mensen. Dat was ook voor 
hemzelf het beste medicijn. 

 

Waarom heeft hij dan toch het leven lief? Toon Hermans lijkt op de zanger 
van Hooglied: zing maar veel over de liefde, liefde voor de ander, en je 

hart gaat sneller kloppen, je krijgt vleugels. Zo kom ik hem tegen. 
 

Toon lijkt ook op Jezus uit het begin van de Bergrede. Ook Jezus had wel 
iets van een clown die met pakkende teksten de mensen blij en gelukkig 

kon verklaren: 
Het echte geluk is voor hen die goed zijn voor anderen, voor mensen die 

weten dat ze God nodig hebben. Voor mensen die doen wat God wil.... 
 

5 Lieve mensen, Heb het leven lief, 
dat betekent voor u, jou en mij:  

het leven omarmen met alles erop en eraan 
goed kijken naar jezelf, naar je medemens, de natuur 

en lang en aandachtig schouwen 

net zo lang totdat je beseft: wat een wonder toch: 
hier moet God wel aan het werk zijn... 

 
Als je zo lang en intens kijkt naar het leven 

naar alle mooie en goede dingen waarmee de Schepper ons 
toch zo royaal en warm omringt, 

dan kan het niet anders 
of je voelt vroeg of laat Zijn liefde weer stromen 

je wordt blijer dan eerst 
je wordt een ander mens 

en kunt met Jezus na-zeggen: 
 

Wat een geluk dat er een God is.. 
Een God? Jazeker, 

kijk maar naar mensen die doen wat Hij wil 

kijk naar mensen die goed doen 
kijk naar mensen die zich overgeven 

en volhouden, ook als het leven moeilijk is 
 

Als Hij zoveel van ons houdt, 
zouden wij dan het leven niet liefhebben? 

Amen 
 

 
 

 
 


