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Gemeente van onze Heer Jezus Christus, 
lieve mensen van God,

Eén van de albums van Asterix en Obelix heet De intrigant, en is uit 1970. De 
intrigant is Cassius Catatrophus, iemand die overal onrust weet te stoken, mensen 
tegen elkaar op zet en uitspeelt, die macht wil en eer, en die het zelfs zo ver krijgt dat
Asterix en Obelix ruzie krijgen. Catastrofus, die naam betekent 'ramp', catastrofe, 



gaat van stad tot stad om de boel op de kop te zetten en tweedracht te zaaien onder 
de Galliërs. De citytrips van Catastrophus laten overal hun chaos en verwarring 
achter. Maar Asteriks en Obelix hebben wel door dat ze geen ruzie moeten maken en
samen krijgen ze het voor elkaar dat de macht van die praatjesmaker Catastrophus 
ophoudt en de rust en de vrede keert weer. En het idee van het verhaal is dan: 
probeer in je leven los te blijven van kwade invloeden, van machten en mensen die 
jou proberen klein te krijgen. Maar bedenk dat je vleugeltjes hebt, net als Asterix, 
houd je vrij van negatieve dingen en laat het maar van je vleugels afglijden. 

We zongen: En als jouw groet geen goed ontmoet, je woord geen weerklank vindt, 
schud dan het stof af van je voet, 't verwaait wel op de wind. En we hoorden uit de 
Bijbel dat Jezus zegt dat je het positieve mag omarmen, als mensen goed voor je 
zijn, weet je dan veilig; maar dat je bij het negatieve, bijvoorbeeld als mensen je niet 
willen ontvangen, ongastvij zijn of lelijk doen, een negatief oordeel over jou hebben, 
dat je dat dan los mag laten. Leer wat goed is en wat kwaad, zodat niets jouw leven 
schaadt.



Dat is mooi gezegd en gezongen, maar het is heel moeilijk ook. Tijdens de reis van 
ons leven komen we zoveel dingen tegen om van te leren en telkens opnieuw kun je 
ergens tegen aanlopen dat het leven moeilijk maakt. Dat geldt als je kind bent, of 
jongere, maar ook volwassenen en ook oudere mensen, lopen tegen allerlei lastige 
dingen aan in de omgang met medemensen. Het gaat met vallen en opstaan, en we 
mogen steeds onze levenslessen leren, ook onze levenslessen over grenzen die je 
mag stellen. 

Bij die levenslessen helpen ons mensen die het goede met ons voor hebben. Ouders
bijvoorbeeld, of juffen en meesters op de school die je nu bijna verlaat, of leiders van 
de kindernevendienst, of mensen die in het jeugdwerk werken. Ze proberen je te 
helpen om een weg in het leven te vinden, op de reis van je leven lopen ze een 
stukje met je op, geven je raad, leren je dingen, ook dingen die je misschien heel 
stom vindt, ze proberen je te beschermen, maar dat kan niet altijd, zeker niet als je 
steeds iets zelfstandiger wordt. En ze wensen je het allerbeste.

Ik kreeg mooie wensen binnen van jullie ouders. 

Lottes ouders wensen:
“Als er één eigenschap op jou van toepassing is, is dat wel creativiteit. Papa en 
Mama wensen je ook in de toekomst veel creativiteit in handelen en denken toe!”

Andors ouders schrijven:
“Je staat op het punt om een grote stap in je jonge leven te maken. Van kind naar 
jeugd, van tiener naar puber, van basisschool naar middelbare school. Wij denken 
dat je dit kunt. Je bent een hele leuke, vrolijke jongen vol energie en je durft jezelf te 
zijn. Wij hebben vertrouwen in jou en wensen je een zonnige toekomst met 
vriendschap, plezier, geluk en vertrouwen.”

Sannes moeder schrijft:
“Ik wens je dromen en de durf om ze te doen, volg je hart en luister naar je gevoel. 
Tijdens deze tocht hoop ik dat jij je gesteud weet door de vele kostbare tekens die je 
mag ontvangen, ik hoop dat je hart en ogen geopend blijven. Weet dat ik altijd achter 
je zal staan en waar nodig ook naast je, ik wens je alle ruimte om je eigen pad te 
bewandelen. Het zal niet altijd makkelijk zijn, dat weet jij als geen ander. Maar hoop 
dat je uit de tekens kracht en steun kunt halen dat je nooit alleen bent. Er kijke altijd 
iemand via je hart door jouw ogen mee. Ik wens dat jij je gedragen weet, wat er ook 
gebeurt.” 

Tunmises ouders zeggen: 
“Vandaag zet je weer een nieuwe stap. Wat word je toch snel groot.
We wensen voor jou dat je mag zijn wie je bent, maar ook dat je weet dat wij, je 
ouders, er altijd voor je zijn. God is er ook voor jou, je Nigeriaanse vader en moeder 
hebben je niet voor niks Tunmise genoemd. Dat betekent in het Yoruba: God has 
made me beautiful! Je bent echt een prachtig kind!”

Dat zijn prachtige liefdevolle wensen, en ze zijn ook kwetsbaar, want het leven is 
echt niet altijd heel makkelijk en soms zelfs heel erg moeilijk. Maar dat je je gedragen
weet en gesteund, en dat je leren mag om de goede dingen te omarmen en dingen 
die niet goed voor je zijn of niet bij jou passen ook mag leren op afstand te houden.



Zo leerde Jezus dat aan zijn volgelingen, voor hun citytrip waarbij ze het Goede 
nieuws over de Liefde van God gingen delen in dorpen en steden. Ze hoefden niet 
alleen, ze gingen twee aan twee, zo hadden ze steun aan elkaar. En ja, spannend 
hoor, als je weer een nieuwe poort door gaat: wat zal er in deze stad en in dit dorp op
je afkomen. Spannend als je naar een nieuwe school gaat, hoe zal dat zijn en wie 
kom je daar tegen. Dan is het ook best leuk als je al iemand kent, met wie je naar de 
nieuwe klas gaat. 

Ze hoefden niet alleen, want God ging mee. Je hoeft niet alleen, want God gaat mee.
En dat voel je soms niet, of zelfs helemaal niet. En God, dat is best ingewikkeld, daar
hebben we het ook eerlijk over bij de catechese. Want wie is dat dan, en hoe merk je 
iets van God? Kun je er wel in geloven? Ik geloof dat God ons altijd ziet, dat God 
onze kracht kent, maar ook onze kwetsbaarheid. En dat Hij daarin altijd mee wil gaan
met je, dat kan ook via medemensen die goed voor je zijn, die het goede met je voor 
hebben. Ik ga met je mee, zegt God, dus wees niet al te bang voor de toekomst. Ik 
ga met je mee, ik steun je altijd, op de reis van je leven.

Amen

overstapliedje 
tekst Johan Meijer, 26 juni 2019

melodie Wim ten Burg, 'Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen'. 

1 Stap de stad maar in, ga maar door de poort,
stel je open voor wat je ziet en hoort:
mensen met hun goede wensen,
levenslessen over grenzen.
Leer wat goed is en wat kwaad,
zodat niets jouw leven schaadt.

2 Stap de stad maar uit, ga maar door de poort,
wandel veilig verder en leer steeds door.
Stel je open voor het leven,
mensen die jou liefde geven.
Leef en groei en bloei en weet:
God gaat altijd met jou mee! 


