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26e zondag door het jaar  26-27 september 2020 
–  

decanaat Poperinge 
 

 

 
Als aperitief:  Ik heb je pijn gedaan  - Bart Vandenbossche  
 
https://www.youtube.com/watch?v=-7g4LYZUteU 
 
Ik heb mijn hart verkocht 
ik heb mijn ziel verkocht 
ik heb mijn hele lijf voorgoed verkocht aan jou 
ik ben op zoek gegaan 
door vuur en vlam gegaan 
ik heb de zoete rust gevonden bij jou 
en als het niet meer gaat 
ben ik ten einde raad 
dan kan ik altijd komen schuilen bij jou  
 
Maar ik heb je pijn gedaan 
ik heb je tranen niet gezien  
ik heb je pijn gedaan 
ik was blind voor je verdriet 
ik heb je pijn gedaan 
en ik heb je nog zo lief 
ik heb je pijn gedaan, pijn gedaan 
vergeef me alsjeblieft 
 
Er was geen tijd genoeg 
alleen voor mij genoeg 
er was soms veel te weinig plaats 
bij mij voor jou 
maar ‘k zal het anders doen 
ik zal het beter doen 
ik kan mijn leven niet meer dromen zonder jou 
 
Is het jou ook al eens overkomen ? 
 
Willen spreken 
en geen woorden over je lippen krijgen. 
Willen strelen 
en je hand stijf houden. 
Willen glimlachen 
en je gezicht vertrekken tot een grimas. 
Willen omhelzen 
en als een stuk hout naast elkaar blijven staan. 
Willen helpen 
en angstig wegvluchten.  
Willen vergeven 
en toch vragen hoe dit in hemelsnaam mogelijk was. 
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Spijt voelen over dingen die NIET werden gezegd  
         en NIET werden gedaan … 
  
Psalm 130  (ZJ 310, Uit angst en nood stijgt mijn gebed) 
 
Uit angst en nood stijgt mijn gebed. 
O Heer, wil naar mij horen! 
Wanneer Gij op ons falen let, 
zijn wij, o God verloren. 
Maar in uw eindeloos geduld 
delgt Gij de menselijke schuld 
en zegent die U vrezen.  
 
Hoop, Israël, op God de Heer  
die rijk is aan genade. 
Want Hij verlaat u nimmermeer, 
al kiest gij ook ten kwade. 
Hij leidt u door de woestenij 
en maakt gans Israël eens vrij 
van ongerechtigheden. 
 
Ik hoop op God de Heer en wacht  
het woord dat Hij zal spreken. 
Al loopt het naar de middernacht, 
ik volg zijn heilig teken. 
Mijn hart is in donkerheid 
een wachter die het licht verbeidt, 
een wachter op de morgen. 
 
 
Of: Gebed om ontferming 
 
Niet om te oordelen bent U gekomen, Heer,  
maar om te zoeken wat verloren is,  
om mensen te bevrijden die door schuld en angst bevangen zijn,  
om ons nabij te zijn als ons hart ons aanklaagt.  
Heer, ontferm U over ons.  
 
Heer, U bent groter dan ons hart.  
U bent de Schepper  
van een nieuwe toekomst,  
een God van liefde tot in eeuwigheid.  
Christus, ontferm U over ons. 
 
Heer, omdat U ons niet veroordeelt,  
kunnen we verder.  
Omdat U ons aanvaardt zoals we zijn,  
kunnen wij opnieuw beginnen.  
Heer, ontferm U over ons. 
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Lofzang 
 
God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis 
zodat wij Hem in de ander kunnen herkennen. 
Eren wij Hem in de naaste 
door elkaar lief te hebben 
zoals Hij van ons houdt. 
Eren wij God  
door op te komen voor wie snakt  
naar een vreedzaam en menswaardig bestaan. 
 
Eren wij God, 
niet alleen in de hoge, 
maar vooral hier op aarde. 
Loven wij God  
door te zorgen voor een hemel op aarde  
voor allen die Hij liefheeft. 
Dan zullen wij samen kunnen zingen: 
Heilig de Heer, 
God en schepper van deze wereld, 
en zalig alle mensen in wie Hij werkelijk leeft, 
in wie Hij welbehagen schept. Amen. 
 
 
Openingsgebed 
 
Getrouwe God, U spoort ons aan de wegen te bewandelen  
die ons naar U toe brengen.  
Wij willen wel het goede, maar missen vaak de kracht  
om de gebaande wegen te verlaten.  
Breng ons tot inkeer.  
Geef dat wij onszelf niet beter achten dan  
de anderen en tegenover iedereen rechtvaardig zijn.  
Dat vragen wij door Christus onze Heer. Amen. 
 
 
Eerste lezing: Uit de profeet Ezechiël (Ez. 18, 25-28) 
 
Dit zegt de Heer: 
25  `De weg van de Heer is niet recht!''  
Luister toch, volk van Israël:  
Zou mijn weg niet recht zijn?  
Zijn het niet eerder uw wegen die niet recht zijn?  
26  Als een rechtvaardige afwijkt van de weg van gerechtigheid  
en kwaad gaat doen, zal hij om die reden sterven;  
vanwege het kwaad dat hij gedaan heeft zal hij sterven.  
27  En als de goddeloze zich bekeert van de zonden die hij gedaan heeft  
en naar recht en wet handelt, dan blijft hij in leven.  
28  Hij is tot beter inzicht gekomen  
en heeft gebroken met zijn wangedrag;  
hij zal in leven blijven en niet sterven. 
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Tussenzang:  Psalm 25 (24), 4bc, 6-7, 8-9 
 
Refr.: Gedenk uw barmhartigheid, Heer. 
 
Wijs mij uw wegen, Heer, 
leer mij uw paden kennen. 
 
Leid mij volgens uw woord, 
want Gij zijt mijn God en Verlosser. 
 
Op U stel ik altijd mijn hoop, 
omdat ik vertrouw op uw goedheid. 
 
Gedenk uw barmhartigheid, Heer, 
uw altijd geschonken ontferming. 
 
Herinner u niet het kwaad van mijn jeugd, 
maar denk aan mij met erbarmen. 
 
De Heer is goed en rechtschapen, 
daarom wijst Hij zondaars de weg. 
 
 
Tweede Lezing:  (Fil. 2,1-5) 
 
Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Filippi 
 
Broeders en zusters, 
 
1  Als vermaning in Christus en liefdevolle bemoediging,  
gemeenschap van Geest,  
hartelijkheid en mededogen u iets zeggen,  
2  maak mijn vreugde dan volledig door uw eenheid van denken,  
uw eenheid in de liefde, uw saamhorigheid en eensgezindheid.  
3  Geef niet toe aan partijzucht en ijdelheid,  
maar beschouw in alle nederigheid de ander als hoger dan uzelf.  
4  Laat niemand alleen zijn eigen belangen behartigen,  
maar ook die van de anderen.  
5  Die gezindheid moet onder u heersen  
die ook in Christus Jezus was. 
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Lied:   Jij die bent  -  Carlos Desoete 
 
https://www.youtube.com/watch?v=kptexq-zRpU 
 
Jij die bent: Ik zal er zijn voor u, 
Naam die zin is van ons leven  
wees nabij, word zichtbaar hier en nu, 
Groei in ons, kom in ons tot leven. 
 
Jij die zegt: de minsten zijn mijn broeders, 
die vanuit hun wereld tot ons spreekt, 
die ons roept te zijn elkanders hoeder: 
leer ons zien uw Licht dat open breekt. 
 
Jij die ziet hoe mensen dood gezwegen, 
zonder waardigheid en zonder naam, 
uitgesloten, altijd alles tegen, 
Jij roept ons om aan hun kant te staan. 
 
Jij het Woord dat in ons waar moet worden, 
wij uw stem voor wie geen stem meer krijgt; 
Jij die hoop zijt op een nieuwe morgen, 
wij het beeld van u die leven zijt. 
 
 
Evangelie:  (Mt. 21, 28-32) 
 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs 
 
In die tijd zei Jezus tot de hogepriesters en de oudsten van het volk: 
28  Wat denkt u hiervan? Iemand had twee zonen.  
En hij ging naar de eerste en zei:  
`Jongen, ga vandaag in de wijngaard werken.''  
29  Hij antwoordde: `Nee, ik wil niet.''  
Later bedacht hij zich en ging toch.  
30  Toen ging hij naar de tweede en zei hetzelfde.  
Die antwoordde: `Goed, heer.'' Maar hij ging niet.  
31  Wie van de twee heeft de wil van de vader gedaan?'  
Ze zeiden: `De eerste.'  
Jezus zei hun: `Ik verzeker u,  
tollenaars en hoeren gaan u voor naar het koninkrijk van God.  
32  Toen Johannes naar u toe 
kwam op de weg van de 
gerechtigheid, hebt u hem geen 
geloof geschonken.  
De tollenaars en de hoeren 
hebben hem wel geloof 
geschonken.  
Maar u hebt zich ook later, toen 
u dat zag,  
niet bedacht en hem geen geloof 
geschonken. 
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Overweging(en) 
 
Lieve mensen, 
zoals zo vaak houdt Jezus in het Evangelie de Farizeeën, Schriftgeleerden en 
hogepriesters aan de hand van een parabel een spiegel voor om hen duidelijk te 
maken dat ze verkeerd bezig zijn. Wie het schoentje past trekke het aan, met als 
gevolg dat ze zich geviseerd voelen en kwaad afdruipen, zinnend op wraak. De 
Evangelist Mattheüs draait hier het mes nog eens in de wonde door erop te 
wijzen dat tollenaars en zondaars de boodschap wèl begrepen hebben en dus als 
Gods lievelingen het Rijk Gods binnengaan. Heel die discussie is op zich de 
moeite waard om eens dieper uit te spitten alleen vrees ik dat u daar niet zoveel 
aan heeft. Ik zal proberen om aan te tonen dat het verhaal niet zo ver van ons 
bed staat en dat er een boodschap in zit voor uw en mijn leven.  
Ik weet niet hoe het bij u zit maar ik heb een warme sympathie voor die zoon die 
eerst ‘neen’ zegt maar uiteindelijk toch doet wat van hem gevraagd wordt. Met 
die andere zoon kun je niets aanvangen. Ik heb moeite met ja-knikkers waar je 
niet kunt op rekenen. Veel beloven en weinig doen. Ik zal nooit vergeten wat een 
collega-priester me ooit eens zei: “wees traag in het beloven en rap in ’t 
uitvoeren.” Eigenlijk is het dat wat we van elkaar verwachten: een trouw in alles 
wat we doen, ook al vraagt het een inspanning. Je ‘ja’ is ‘ja’ en je ‘neen’ is 
‘neen’. Nu goed, geen van beide zonen slaagt daar in, dat is waar. Maar het 
grote verschil tussen de twee is dat diegene die eerst ‘neen’ zegt, van gedacht 
verandert en wel doordat hij spijt krijgt. Spijt hebben: het is tot het besef komen 
dat je verkeerd bent geweest; dat je tekort geschoten bent tegenover jezelf én 
tegenover een ander. Het is beseffen dat je iemand waarvan je houdt, hebt 
gekwetst. Nu weet ik ook wel dat je kunt spijt hebben zonder dit laatste, dus 
zonder dat het persoonsgebonden is bijvoorbeeld wanneer je terugblikt op je 
leven en spijt hebt over gemiste kansen, dingen die niet gelukt zijn of die je niet 
hebt kunnen realiseren. Meestal is zoiets onherroepelijk. Je kunt de geschiedenis 
niet meer terugdraaien; wat voorbij is, keert niet meer weer. In het voorbeeld 
hier daarentegen heeft de zoon spijt tegenover zijn vader en eigenlijk schuilt 
hierin een kans tot herstel. In zijn hart hoopt (en je mag zelfs zeggen) weet hij 
dat zijn vader hem niet afschrijft; dat hij ondanks zijn eerste weigering van hem 
zal blijven houden en hem nieuwe kansen zal bieden. Als hij dan toch naar die 
wijngaard trekt is het niet met een gevoel van opstandigheid in de zin van “’t is 
van moeten maar ’t is niet met mijn volle gedacht”; en ook niet met een air van 
superioriteit zo van “‘k zal hier ’n keer tonen wat ik kan”. Dat is het allemaal 
niet; weet je, ik denk dat hij eerder dankbaar is; dankbaar omdat zijn vader hem 
niet laat vallen (Je moet nu ook niet meer komen…); dankbaar omdat hij mag 
rekenen op vergeving, op ’n nieuwe kans ondanks zijn eerste botte weigering. ’t 
Zal voor hem vast en zeker ook een lesje in nederigheid geweest zijn maar geen 
‘vernedering’ en dat maakt hem dankbaar. En niet alleen de zoon maar ook de 
vader is waarschijnlijk heel dankbaar met het inzicht en de ‘bekering’ van zijn 
zoon. ‘k Wil maar zeggen: wij bekijken altijd spijt als een negatief gevoel maar 
dikwijls is het een soort katalysator om iets in beweging te brengen met een 
positief en goed gevoel voor beide partijen als gevolg. Soms is er een duwtje 
voor nodig. Als moeder, na het avondeten, alleen de keuken moet opruimen 
omdat de rest van de familie zich op de zetels voor de TV gooit, ja, dan hoort 
men vanuit de keuken opeens een oorverdovend bordengekletter. Een niet te 
miskennen signaal van harentwege bedoeld om spijt op te wekken in het 
geweten van de goegemeente en hen in gang te doen schieten. Jezus, en in zijn 
voetspoor de Evangelist Mattheüs, doet hier eigenlijk met de parabel net 
hetzelfde. Alleen voelen ze zich wellicht te trots en te zelfvoldaan om te snappen 
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waarover het gaat. Er komt geen inkeer, geen spijt of berouw maar dan ook 
geen bevrijding of dankbaarheid achteraf. Spijt bekennen, het is niet 
gemakkelijk. Sorry, is één van de moeilijkste woorden om gezegd te krijgen. Het 
is jezelf klein maken, maar wie het kan is een groot mens, in de ogen van God, 
de barmhartige Vader, die niets kan beginnen met trotsen van hart, maar hoog 
verheft wie zich klein en zondig weet. 

Miguel Dehondt 
 

-------- 
 
De ogenschijnlijk gehoorzame zoon gaat niet werken  
in de wijngaard van zijn vader.  
Onze kinderen die we, toen ze klein waren,  
geregeld meenamen naar de kerk,  
haakten af, eenmaal groter geworden.  
Hoe komt dat?  
Misschien wel omdat er teveel nadruk werd gelegd  
op het naar de kerk gaan  
en het christen zijn vooral geassocieerd werd  
met het naleven van geboden en dan nog voornamelijk verboden. 
Dat Gods aanwezigheid in deze wereld ons zomaar als gul geschenk,  
als gratuite ervaring overkomen mag,  
dat hebben we in het verleden veel te weinig mogen vernemen.  
Ook aan christenen vandaag is het vaak nauwelijks te merken  
dat Gods aanwezigheid hen blij en dankbaar stemt  
en hen ook wel een beetje trots maakt.  
Niet meer tobben of morren over jeugd die wegblijft uit onze kerken,  
maar zelf meer de Jezusvreugde uitstralen.  
Misschien zullen onze jongeren dan als vanzelf geboeid raken. 

uit: Levensecht 
 
--------- 
 
Als je zegt dat je iets belangrijk vindt en waardevol,   
maar in je dagelijkse leven maak je geen tijd 
om hetgeen je zegt belangrijk te vinden, 
is het duidelijk dat je het eigenlijk 
niet belangrijk vindt. 
In werkelijkheid heeft alleen dat  
waar je tijd aan geeft,  
waarde in jouw ogen. 
De rest zijn woorden. 
Of zoals een Vlaamse wijsheid zegt: 
“Tussen zeggen en doen verslijten vele schoenen.” 
 
 
Woorden van geloof  
 
Spreken wij ons geloof uit in onze God die de taal van het hart verstaat. 
 
Ik geloof in Hem die wij noemen: Ik zal er zijn voor u. 
Hij is de Kern, de Bron van al wat bestaat. 
Op Hem wil ik mij richten 
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en zijn voorbeeld maken  
tot de leidraad van mijn leven. 
 
Ik geloof in Jezus. 
In Hem heeft onze God een menselijk gelaat gekregen. 
In Hem is de belofte van de Vader werkelijkheid geworden. 
Ik geloof dat Hij niet vergeefs heeft geleefd  
en niet vergeefs is gestorven, 
maar dat Hij elke dag opnieuw verrijst  
in mensen die zijn liefde belichamen. 
 
Ik geloof in zijn Geest, 
die ook vandaag mensen bezielt,  
die hen aanzet om zijn manier van leven  
tot de hunne te maken, 
om de weg te gaan van breken en delen, 
van goedheid en verbondenheid, 
van recht en vrede, 
altijd weer ten bate van iedereen. Amen. 
 
 
Voorbeden  
 
Bidden we voor hen die mooi praten en veel beloven,  
maar weinig waar maken. Dat ze leren oprecht zijn.  
Laten we bidden… 
 
Bidden we voor hen die moeilijk doen en soms dwarsliggen,  
maar beter zijn dan ze lijken. Dat we hen leren waarderen.  
Laten we bidden… 
 
Bidden we voor hen die slachtoffer zijn van onze vooroordelen  
en in onze ogen geen goed kunnen doen.  
Dat we voorzichtiger worden in ons oordelen. Laten we bidden… 
 
 
Lied:  Erbarme Dich  (< Matthäus Passion) -  J.S. Bach 
 
https://www.youtube.com/watch?v=aPAiH9XhTHc 
 
Erbarme Dich,    Ontferm U, Heer, 
Mein Gott,     mijn God, 
Um meiner Zähren willen   omwille van mijn tranen. 
Schaue hier,     Zie toch 
Herz und Auge weint vor Dir  hart en ogen wenen bitter om U. 
Bitterlich. 
 
 
Erbarme dich, mein Gott is de bekendste aria uit de Matthäus-Passion van de Duitse 
componist Johann Sebastian Bach. De aria volgt direct op de verloochening van Petrus. 
De tekst van de aria werd geschreven door Picander. De aria werd in het jaar 1728 
geschreven. De melodie van de aria lijkt erg op Ich habe genug geschreven in 1727. Het 
ritme volgt het stramien van een sicilienne.(bron: Wikipedia) 
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Gebed over de gaven 
 
God, onze Vader,  
wij nemen brood en wijn zoals ook Jezus deed. 
Deze tekenen symboliseren  
onze verbondenheid met Hem en met elkaar. 
Laat onze woorden en daden aan deze tafel niet hol en leeg zijn,  
maar moge ze ons inspireren tot daadwerkelijke solidariteit  
met mensen ver weg en dichtbij. 
Dat vragen wij U door Jezus Christus 
die met ons is en blijft. Amen. 
 
 
Groot Dankgebed    
 
Wij danken U, God, 
om de wondere wegen  
die mensen voor elkaar kunnen zijn, 
voor allen die U gezonden hebt 
om de weg te wijzen doorheen het leven, 
voor uw uitnodiging om,  
doorheen tekort en onvolkomenheid, 
te werken aan de mens en zijn wereld. 
 
Wij danken U om uw aanwezigheid 
in goede en kwade dagen, 
om de hoop en de toekomst die U bent. 
Wij danken U om de Mens Jezus,  
die ons voorgaat en nabij blijft 
en wiens Geest kracht is om te leven. 
 
Daarom willen wij U danken, God, 
samen met al wat bestaat op aarde en in de hemel: 
 
Heilig, heilig, heilig de Heer, … 
 
Heer, onze God, 
U bent heilig en goed, 
U hebt onze namen geschreven in uw hand. 
 
Geen mens zult u vergeten 
dank zij Jezus Christus, de Zoon van uw genade, 
die U hebt uitgezonden  
om tranen te drogen van mensen die geslagen zijn, 
om het hart te helen van mensen die gebroken zijn, 
om Brood te worden voor vandaag en Vrede zelf te zijn. 
Wij danken U  
omdat U ons ruimte geeft en vrijheid schept 
voor heel ons leven, ten einde toe. 
 
INSTELLINGSVERHAAL 
 
Verkondigen wij het mysterie van ons geloof: 
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Heer Jezus, wij verkondigen uw dood 
en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 
 
Heer, onze God, zo gedenken wij Hem  
die weet wat lijden is en de dood heeft gezien; 
die U hebt opgewekt en een naam gegeven hebt  
hoog boven alle namen: 
Jezus de Heer is Hij, die is en blijven zal, uw rechterhand. 
Door deze Beker en door dit Brood dat wordt gedeeld 
verkondigen wij Hem totdat Hij komt. 
 
Wij bidden U,  
zend ons uw Geest, die over deze aarde gaat  
en maak ons tot een volk dat recht doet om gerechtigheid; 
maak leven en welzijn toch groter dan oorlog en dood; 
laat ons mensen zijn die woningen bouwen voor uw stad van vrede 
en breng ons thuis bij U. 
Dan zal uw naam geheiligd zijn op aarde, 
en uw Koninkrijk zal komen door Hem en met Hem, 
met uw Geest tot in eeuwigheid. Amen. 
 
 
Onze Vader 
 
Bidden wij tot God die er als een vader voor ons wil zijn  
in goede en kwade dagen. 
 Onze Vader... 
 
Als wij oog hebben voor een ander, 
zoeken naar wat het geluk van allen dient, 
als we niet uit zijn op macht en status, 
maar het belang van de ander voorop stellen, 
dan zullen wij bemoedigd worden op de weg ten leven, 
dan zullen wij vol vertrouwen mogen uitzien 
naar de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. 
 Want van U is het Koninkrijk... 
 
Vredeswens 
 
Wij eten van hetzelfde brood, wij wonen op dezelfde aarde. 
Wij kijken naar dezelfde lucht, wij drinken van hetzelfde water.  
Eenzelfde Geest doet ons verlangen naar vrede, 
goedheid, geduld, medemenselijkheid. 
Als mensen broers en zussen zijn, dan zal de wereld vol van vrede zijn.  
Moge Gods vrede over U komen en u altijd vergezellen. 
 
Lam Gods 
 
Communie 
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Lied:   Licht dat ons aanstoot  -  Huub Oosterhuis 
 
https://www.youtube.com/watch?v=YjFs8DuXBfc&t=50s 
 
 
Licht dat ons aanstoot in de morgen, 
Voortijdig licht waarin wij staan 
Koud, één voor één en ongeborgen, 
Licht overdek mij, vuur mij aan. 
Dat ik niet uitval, dat wij allen 
Zo zwaar en droevig als wij zijn 
Niet uit elkaars genade vallen 
En doelloos en onvindbaar zijn. 
 
Licht, van mijn stad de stedehouder, 
Aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
Draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
Of ergens al de wereld daagt 
Waar mensen waardig leven mogen 
En elk zijn naam in vrede draagt. 
 
Alles zal zwichten en verwaaien 
Wat op het licht niet is geijkt. 
Taal zal alleen verwoesting zaaien 
En van ons doen geen daad bekijft. 
Veelstemmig licht, om aan te horen 
Zolang ons hart nog slagen geeft. 
Liefste der mensen, eerstgeboren, 
Licht, laatste woord van Hem die leeft. 
 
 
Slotgebed 
 
God, onze Vader,  
wij danken U voor uw geloof in ons.  
U geeft ons steeds weer kansen,  
als wij proberen goed te zijn.  
U bent mild en vergevingsgezind.  
U verdraagt ons met onze zwakheden  
en helpt ons op te staan als wij ons klein voelen  
of door verdriet overmand.  
Schenk ons de moed en het vertrouwen  
om zelf ook kansen te blijven geven aan anderen, steeds weer.  
Maak ons medeverantwoordelijk voor die wereld  
die U wilt opbouwen door Jezus uw Zoon, onze Heer. Amen. 
 
Zending en zegen  
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Dessertje:  Zeg maar ‘ja’ tegen het leven – Wim Sonneveld 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Vh-Qe8lSKoo 
 
meer dan vijftig jaar geleden, in het najaar van 1963, had de bekende 
Nederlandse cabaretier Wim Sonneveld een zeer opmerkelijke act. Verkleed als 
Frater Venantius, en met de gitaar plus veelkleurige linten in de hand, zong hij 
uit volle borst vanop het podium: 
 
“Zeg maar ja tegen ‘t leven, ja tegen ’t leven, van je Amen en je Gloria joechee. 
  Zeg maar ja tegen ‘t leven, ja tegen ’t leven, anders zegt ‘r ‘t leven nog nee.” 
 
Het was een hilarisch nummer dat destijds insloeg als een bom. Maar dat 
grappige liedje bevatte eigenlijk een grote levenswijsheid: de affirmatie van het 
leven, met alles er op en er aan; de omarming van het bestaan zoals het op je 
afkomt, in goede en in kwade dagen. 
“Zeg maar ja tegen ’t leven…”     
       (Geert Dedecker) 
 
 
‘Ja!’ 
twee letters, 
het kleinste woord 
met de grootste weerga 
 
Niet ‘Ja maar…’ 
evenmin ‘Ja, amen en uit!’  
niet de eeuwige twijfel 
het voorbehoud en de uitvluchten 
evenmin eigengereid je zin 
doordrijven 
 
‘Ja!’ 
niet lauw en berustend 
noch roekeloos en onbezonnen 
maar volmondig en enthousiast 
antwoord op een vraag 
op een ‘Wil je?’ 
 
Ja dan is er hoop 
gedreven verlangen naar toekomst 
dan is de geboorte van iets nieuws 
aan het gebeuren. 
 
(Kathleen Boedt) 
 
 
 
 
 


