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Adventskerk – zondag 14 oktober 2018 
Ds. Dick van Veen 
 
Wij lezen het verhaal van de rijke jongeling.   
In mijn verstaan een verhaal over een mens op zoek.  
 
 
Lezing : Marcus 10:13 t/m 27 
Lied: 843 
Meditatie  
 
Als meditatie vanochtend laat ik in mijn fantasie de rijke 
jongeling, Efraim noem ik hem, zijn eigen verhaal vertellen. 
En een van de  leerlingen van Jezus, Petrus, heeft een 
gesprek met hem. 
 
Efraim: 
 
Dag, 
Ik ben Efraim. 
Efrem , noemen mijn vrienden me. 
Ik heb vandaag  die Jeshoe ontmoet. 
Ik had zo het een en ander over hem gehoord. 
En..Ik had behoefte om met iemand te praten. 
Waarover? 
Ja, waarover….. 
Ik weet niet, maar het was al een tijdje aan de gang dat ik soms 
zomaar opeens een .ja...onprettig gevoel kon hebben, alsof het 
niet ok was. 
Er komt dan een soort onrust in me die na verloop van tijd wel 
weer wegtrekt als mijn werk, mijn familie aandacht van me 
vraagt. 
Als er afleiding is, zeg maar 
Maar als ik dan weer alleen ben of ook ’s avonds in bed kan het 
zomaar weer op komen zetten. 
Onrust. 
Vragen. 
Is dit het nou. 
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Is dit nou wat ik wil. 
Doe ik de dingen die ik wil doen. 
Doe ik de dingen die ik moet doen. 
Vreemd wel,…ja… want dat soort vragen en gedachten had ik 
eigenlijk nooit. 
Ik heb een prima leven. 
Een lieve vrouw, twee mooie kinderen  
We hebben het goed. 
Geen geldzorgen. 
Ik heb een handel in tapijten en vanaf het moment dat ik 
daarmee begonnen ben liep de zaak als een tierelier. 
Er valt goed geld in te verdienen. 
Ik begon in mijn eentje, er zijn nu zeven mensen bij me aan het 
werk 
Over mijn inkomen hebben ik en mijn vrouw en kinderen niet te 
klagen. 
Wat hun hartje begeert kan ik ze geven. 
Ik heb het wel druk, ben veel weg, maar ik geniet van mijn werk 
en  de vele uren betalen zich goed uit, zeg maar  
Is prettig hoor. 
Ja… geeft je een stukje bestaanszekerheid, he? 
 
Maar wat ik dus zei,  de laatste tijd zo’n onrustig gevoel soms. 
  
Ken je dat….? 
 
Dat alles eigenlijk goed gaat, je hebt een goed leven, geen 
conflicten of grote zorgen en toch…is er af en toe   zo’n vraag; 
zo’n vervelende vraag. 
Is dit het nou. 
Ach, zeggen ze op mijn werk, dat gaat wel weer over; even een 
dipje.  
Misschien heb je te hard gewerkt; doe het een beetje rustig aan 
de komende tijd. 
 
Maar het gaat niet over. 
En ik heb zo’n vermoeden dat het ook niet over ZAL gaan als er 
niet iets gebeurt. 
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Weet je, ik ben een gelovige man; ik hecht veel waarde aan 
onze traditie. 
Die is mij van jongs af aan bijgebracht; de torah is voor mij 
heilig en onze religieuze feesten vier ik met overtuiging mee. 
Mijn geloof geeft mij en mijn gezin een richting. 
En dan toch…toch die onrust. 
Iets van verlangen ook haast… 
Ja, …zo kan ik het het best omschrijven,  denk ik….. 
Een onrustig verlangen.. 
Toen ik hoorde dat Jeshoe in de buurt was dacht ik eigenlijk 
meteen: met hem moet ik misschien eens praten. 
Maar ja…voordat je dat dan ook echt doet…….. 
 
Petrus: 
 
Ik had hem al zien staan. 
Achter de mensen die hun kinderen bij Jeshoe brachten. 
Dat was trouwens ook wat. 
Wij vonden dat veel te druk, al die kinderen die aandacht 
vroegen , hem van alles wilden vragen. 
Dus we stuurden ze terug naar hun ouders en zeiden dat ze 
Jeshoe niet lastig moesten vallen. 
Jeshoe wees ons terecht; ja en niet zo’n beetje ook;  
Fel was ie. 
Petrus, wat doen jullie nou; Laat ze…. 
Blijkbaar waren kinderen voor hem belangrijk. 
Ik snapte eerst niet zo goed waarom hij zich daar zo druk over 
maakte. 
Kinderen, ja leuk, maar ze moeten hun plaats ook weten, toch? 
Hoeven niet overal vooraan te staan. 
Nee, dan kunnen het verwende ettertjes worden, hoor. 
 
Maar nu begrijp ik wel waarom wij ze niet tegen mochten 
houden, waarom  hij ze van laatsten tot eersten maakte. 
 
Kijk naar ze, zo zei hij. 
Wat zie je? 
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Ja, ….wat zie je bij kinderen….ze waren vrolijk, onbezorgd en 
ze hadden niet veel nodig om , zo leek het,.. met hun fantasie 
van alles tevoorschijn te roepen,  verrast, verwonderd over wat 
hen zomaar toeviel; niet allerlei gepieker en gezwoeg….. 
Heerlijk zou het zijn, dacht ik bij mezelf, om weer even  kind te 
kunnen zijn ,   
 
En dat was nou precies wat onze meester wilde laten zien. 
Al die dingen waarin de kleinen voor ons groten misschien wel 
een voorbeeld konden zijn. 
 
Maar goed, toen we daar dus zo bezig waren met de kinderen 
zag ik hem al staan. 
Hij was alleen, duidelijk geen vader van een van de kinderen. 
Het was apart, zoals hij daar stond; op afstand, niet betrokken, 
een beetje aan de buitenkant, zeg maar,…. een toeschouwer. 
Daarom viel hij me ook op. 
Wat kom jij hier nou zoeken , dacht ik nog. 
 
Efraim: 
 
Wat kom je hier nou zoeken Efrem, dacht ik bij mezelf. 
Wat doe je hier. 
Ga naar huis. 
Leef je leven , met je vrouw en met je kinderen. 
Geniet van de goede dingen van het leven en til er niet te zwaar 
aan. 
 
En tegelijk hield het tafereel van Jeshoe met de kinderen me 
vast. 
Het was mooi om te zien hoe onbekommerd ze waren, hoe ze   
graag bij hem waren, zich bij hem op hun gemak voelden;  ik 
werd er gek genoeg ook een beetje droevig van…. 
Ik ben weggegaan. 
Naar huis. 
Heb die dag verder zitten werken aan een tapijt dat hersteld 
moest worden en aan het eind van de dag zijn we als gezin nog 
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even naar het meer gegaan om te zwemmen; was leuk en het  
gaf afleiding.  
Maar ’s avonds was het er weer: de onrust…..  
 
De volgende ochtend ,mijn vrouw was naar een vriendin, ben ik 
een eind gaan wandelen, verder dan ik van plan was; blijkbaar 
hopend  Jeshoe en zijn leerlingen nog ergens tegen te komen. 
Ik vond ze. 
 
Ze waren verder getrokken naar het volgende dorp. 
Het was niet ver weg. 
Toen ik ze op afstand zag zitten, ze praatten en aten wat met 
elkaar, bleef ik staan. 
Een van hen ,een leerling, Petrus heette hij, zo begreep ik later, 
zag me staan en kwam op me af. 
Hij had me gisteren ook al gezien, zei hij. 
Hij vroeg me of ik iets of iemand zocht. 
Ik hoorde mezelf zeggen dat ik Jeshoe zocht en een vraag had. 
 
Ja,… en toen kon ik niet meer terug. 
 
 
Petrus: 
 
Hij was er weer. 
Ik ben naar hem toe gegaan. 
Hij wilde iets. 
Maar wat. 
Ik was nieuwsgierig. 
Ik bracht hem bij Jeshoe. 
Efrem, zo heette hij, voelde zich duidelijk niet op zijn gemak. 
Onzeker was hij. 
Probeerde een goede indruk te maken. 
Goede meester, zo begon hij. 
Daar moet je net bij Jeshoe  mee aankomen. 
Waarom noemt u mij goed? 
Hou op met die onzin, leek hij te zeggen 
Niemand is goed dan God alleen. 



 6 

 
 
Goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het 
eeuwige leven? 
 
Zou je trouwens ook weer niet verwachten, zo’n vraag. 
Volgens mij leefde hij er goed van. 
Hij mocht er wezen. 
Zat goed in de kleren 
Had de uitstraling van iemand die het in het leven wel gemaakt 
had 
Wat zou je je dan druk maken, toch? 
Ja en tegelijk dacht ik bij mezelf: en jij dan Simon? 
  
Ik had ook een goed leventje als visser, ja, met heel wat minder 
inkomen dan deze man… 
Het was bij ons geen vetpot maar ondanks dat het soms 
sappelen was om overeind te blijven,  hadden we het niet 
slecht. 
Maar wat ik dus wilde zeggen is dat je het goed kan hebben en 
dan toch….zoek je iets. 
Alsof datgene waar het misschien wel om gaat in het leven aan 
je voorbijgaat. 
Zoiets; niet heel dramatisch, hoor, maar toch….is dit het nou , al 
mijn zwoegen en ploeteren soms om alles een beetje onder 
controle te houden en redelijk op orde te hebben……is dit nou 
waar het om gaat. 
 
Toen Jeshoe voorbijkwam en ons vroeg om met hem mee te 
trekken was er dan ook zoiets van: dit moet je doen, jonge. 
Als ergens gebeurt waar het echt om gaat in het leven is het bij 
hem; en tegelijk is het dus ook eng om de boel  de boel te laten 
en te gaan waarvoor je, ja zo voelt dat van binnen, wel moet 
gaan. 
Nou ben ik nogal impulsief en gauw gewonnen als er iemand is 
die me raakt of als er iets is dat me aantrekt. 
Dan laat ik me al snel meeslepen. 
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Ja, ik ga wel mee, hoor…, maar niet iedereen zit zo in elkaar 
natuurlijk.. 
 
 
Jeshoe wees Efrem op de geboden. 
Efrem vertelde daarop dat hij door zijn ouders met de torah 
bekend was gemaakt en dat hij zich aan de geboden hield, een 
integer mens probeerde te zijn, eerlijk, dat hij belasting betaalde 
en gaf aan de armen. 
 
En toen hoorde ik Jeshoe zeggen; ga naar huis, Efrem, verkoop 
alles wat je hebt  en geef het aan de armen. 
Ik schrok. 
En hij schrok ook,  ik zag het. 
Ik schrok en ik weet nog dat ik dacht: maar hij houdt zich aan 
de geboden en hij geeft aan de armen. 
Waarom……Jeshoe, moet hij…. 
Ik begreep het niet. 
Ik begreep het niet omdat Jeshoe vol mededogen naar hem 
keek, ik vond dat juist zo mooi. 
En tegelijk dan zo’n onbegrijpelijk harde eis. 
Waarom zoveel gevraagd van deze man. 
 
 
Efrem:  
Ik schrok. 
Ik had dit antwoord niet verwacht. 
Hoopte op een gesprek waarin hij mij iets duidelijk kon maken 
over mezelf, iets aan kon reiken om mijn onrust tot bedaren te 
brengen. 
Maar dit…..was dit alles wat hij kon zeggen? 
Gewoon, simpel, alles weggeven. 
En dat zou de oplossing zijn? 
Boos, verdrietig, somber ben ik weggegaan. 
Ik heb ze niet eens meer gegroet, geloof ik.  
Petrus : 
Ik was ontdaan en ik niet alleen. 
Allemaal waren we van slag. 
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Om Efrem, die zo teleurgesteld was weggegaan. 
En ik merkte dat ik ook geërgerd was. 
Wat deed Jeshoe met deze man. 
Hij was, met alles wat hij had en was, duidelijk toch zoekend.  
Kon Jeshoe daar niet een beetje rekening mee houden? 
Moest hij nou meteen zo pats boem alles van de man vragen? 
Ja, wat vroeg hij nou eigenlijk… 
We waren ontdaan, ook om onszelf. 
Wat deed hij niet alleen met Efrem , maar ook met ons. 
In het hele gebeuren met de kinderen waren we al op onze plek 
gezet. 
 
En zijn antwoord nu aan Efrem…….. 
 
Niet veel mededogen, leek het; confronterend, veeleisend , het 
onmogelijke ? 
  
Want als het gemakkelijker is voor een kameel….ja, want dat 
zei hij ; het is gemakkelijk voor een kameel om…ach u hebt het 
net zelf gehoord , maar.....als het dus gemakkelijker is voor een 
kameel …..ja wat zullen we dan nog. 
 
Het leek een beetje treurige middag te  gaan worden. 
 
Weet je,…… ik ben Eferm achterna gegaan toen hij wegging. 
Hij was zo ontgoocheld. 
En ik heb hem gevraagd waar hij woonde. 
En of het goed was dat ik hem een dezer dagen opzocht. 
 
Hij was niet echt in de stemming , maar als ik naar hem toe 
wilde komen zou hij mij niet tegenhouden, zei hij. 
 
Later die middag hebben we,  Jeshoe en wij , zijn leerlingen,  
heftige gesprekken gehad. 
Over geld en bezit hadden we het. 
Ja, logisch, na wat er net gebeurd was. 
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Over geld en wat jij met geld en bezit kan doen; hoe je kan 
delen van wat je hebt zo dat velen het goede leven kunnen 
genieten. 
En over wat geld en bezit met jou kan doen. 
Dat geld en bezit alle deuren voor je opent, je uitnodigingen 
bezorgt voor etentjes met de rijken der aarde, zeg maar, dat 
geld zorgt voor de hoogste plaats aan tafel, dat geld en bezit je 
macht geeft. 
 
 
Macht over situaties, macht over andere mensen…en dat je dat 
een gevoel van onafhankelijkheid ,zekerheid, 
onaantastbaarheid zelfs kan geven; onsterfelijkheid misschien 
wel; wie doet me wat. 
Maar, zo zei Jeshoe, dat het gevaar bestaat dat je je dan ook 
niet meer verbindt met de ander, je ook niet meer verbindt met 
de minsten van de minsten; die vallen buiten jouw wereld; jij 
leeft in je eigen machtige geïsoleerde wereldje; wat andere 
mensen doen en denken zie je, hoor je niet meer. 
Andere mensen heb je ook niet nodig, zijn niet interessant, 
hooguit of ze een bedreiging kunnen vormen voor jouw 
bestaan, jouw geld en bezit, voor jouw macht en zekerheid.  
Heftige gesprekken waren het 
Over onszelf; over leven dat er toe doet. 
Over wat je bereid bent los te laten; over angst en vertrouwen, 
over God als bron van goedheid en vertrouwen, waaruit een 
mens kan putten, haar zekerheid kan vinden, zijn 
mogelijkheden kan ontdekken om echt tot leven te komen. 
 
En wat hij op het laatst zei………..bleef bij me haken. 
Ik zeg het maar even met mijn eigen woorden …dat het besef 
dat ons leven eindig is angst tevoorschijn roept. 
En dat wij van alles bereid zijn te doen om die angst de baas te 
worden, om een stukje bestaanszekerheid te vinden. 
Maar soms dus ook dingen bereid zijn te doen die ons, in plaats 
van te helpen, eerder verder wegleiden van onszelf, van elkaar, 
van God, van leven dat er toe doet.  
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En met dat hij dat allemaal zei…….begreep ik. 
Begreep ik dat angst en onzekerheid, zonder dat we dat zelf 
altijd in de gaten hebben, ons leven kunnen bepalen , onze 
keuzes kunnen bepalen, wat we doen  of laten, met wie we 
omgaan of juist niet, aan wie we ons vertrouwen geven, waarin 
we onze zekerheid zoeken. 
 
Met dat hij dat allemaal zei begreep ik opeens wat hij aan Efrem 
had gevraagd. 
Niet zozeer om zijn geld en bezittingen ging het Jeshoe, niet 
eens zozeer om de armen. 
Als wetsgetrouwe gelovige gaf Efrem ook aan de armen. 
En natuurlijk, als Efrem zijn geld en bezittingen weg zou geven, 
dan in eerste instantie aan de armen…. 
Maar veel meer nog misschien wel ging het Jeshoe om de plek 
die ze innamen, wat geld en bezittingen betekenden voor 
Efrem, wat die met hem deden, hoe ze zekerheid moesten 
bieden die wellicht geen  echte zekerheid was. 
Hoe ze angst moesten bezweren 
Hoe ze hem gevangen hielden. 
 
Dat moeten jullie toch ook herkennen. 
Ikzelf tenminste wel. 
Dat je vast kunt zitten; aan bezit. 
Maar niet alleen aan bezit, ook aan andere dingen; aan 
gewoontes, aan wat hoort en wat moet, aan wat anderen van je 
verwachten, aan presteren want als je niets hebt en niets kunt 
ben je een loser, ben je niemand, dat je vast kunt zitten aan  
overtuigingen en meningen, aan regels en wetten. 
Dat moeten jullie toch ook herkennen, dat je krampachtig vast 
wil houden wat je hebt en wat je bent. 
Want stel dat je dat kwijt zou raken, 
Stel.. je raakt in verwarring omdat anderen er heel andere 
overtuigingen en meningen op na houden dan jij. 
Stel.. wat je altijd voor waar hield blijkt niet zo te zijn als je 
dacht.  Je zekerheid wordt onderuitgehaald. 
Stel..wat je hebt en in zekere zin ook wat je bent raak je kwijt. 
Verloren. 
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Stel je huis wordt door wind en golven weggevaagd. 
Stel je vindt je straat , je dorp niet meer terug als je je ogen 
open doet in de stilte na de storm  
Stel, je verliest je familie in een bootje op zee. 
Je hebt helemaal niets meer. 
Geen bodem meer onder je bestaan…pauze. 
 
Ik moest ook even aan onszelf denken. 
Aan ons had hij ook gevraagd om alles achter ons te laten, het 
vertrouwde, het zelf opgebouwde los te laten en met hem mee 
te gaan. 
Ik noemde het net al even. 
En dat hebben we gedaan. 
Maar , eerlijk is eerlijk, na mijn eerste impulsieve enthousiasme 
heb ik ook wel eens gedacht: komt dit wel goed?  
Waar komen we terecht, waar zullen we van leven? 
Niet alleen van brood alleen, nee , maar  de maag vraagt wel 
……en als er niets binnenkomt ga je er aan. 
 
Om te overleven moet  je je ergens aan vast kunnen houden,  
overtuigingen, geloofswaarheden en regels en wee degene die 
dat ter discussie stelt…… 
Ja om te overleven moet je je ergens aan vast kunnen houden, 
ga je verzamelen, geld goed, spulletjes, voedsel  zoals 
sommige dieren een voorraad aanleggen om de winter door te 
komen om er zeker van te zijn dat ze in de winter van de dood 
overleven. 
 
Maar is dat het nou. 
Is dat nou leven, is dat nou echt leven. 
 
Is dat nou leven zoals de Eeuwige het met ons op het oog 
heeft,…  Eeuwig leven 
 
En zou dat dan ook de vraag van Efrem kunnen zijn geweest, 
Jeshoe, hoor ik mijzelf zeggen. 
 
Jeshoe knikt. 
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En hij maakt duidelijk: 
In God’s ogen is elk mens een mooi mens nog voordat hij iets 
gemaakt heeft of verdiend of om zich heen verzameld.  
 
Als wij onszelf zo leren zien, als wij de ander zo leren zien… als 
een mooi mens, als een geschenk uit God’s handen om lief te 
hebben, om samen mee te leven naar een wereld van vrede….. 
Wat kan ons dan in Godsnaam nog gebeuren. 
Wat voor andere geborgenheid en zekerheid hebben wij nog 
nodig. 
Natuurlijk, er kan ons van alles overkomen, zegt hij dan en hij 
lijkt op zichzelf en ook op ons leven met hem te doelen:  
miskenning, afwijzing, vervolging, zelfs de dood. 
Maar als het er op aankomt kan ons niets gebeuren, want is er  
de goedheid van God;  
Is er, wat soms misschien ondoenlijk en onbereikbaar lijkt : is er 
menselijkheid, ontferming, vertrouwen, zorg voor elkaar, liefde 
sterk als de dood. 
Als we dat beseffen en tot waarheid maken in onszelf en in 
elkaar… 
 
hoeven we niet meer te verzamelen, hoorde ik mezelf zeggen. 
Je hebt het begrepen Petrus, zei hij. 
We hoeven onze angst niet meer te bezweren met geld en 
goed. 
We mogen loslaten. 
Want we zijn geborgen in de aandacht en de liefde van elkaar. 
En daarin, zo begreep ik, is de Eeuwige.  
Daarin is Eeuwig leven…..waar mensen vrij en niet verkrampt 
zich in zorg en liefde met elkaar verbinden. 
Meer heb je, om zo te zeggen, in het leven niet nodig. 
Dat heeft onze meester, onze “goede” meester ook ergens 
anders al eens gezegd:  
Wees niet bezorgd over wat gij zult eten en drinken. 
Nee, waar mensen zorg voor elkaar willen hebben….mag je je 
gedragen en geborgen weten , gevoed wat betreft de maag en 
de ziel. 
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Ik ben na afloop van onze gesprekken met Jeshoe en met 
elkaar naar Efrem gegaan. 
Ik klopte aan. 
 
 
 
 
Efrem:  
Er klopte iemand aan de deur. 
Het was die leerling van Jeshoe, Petrus. 
Ik heb hem binnengelaten. 
Ik vertelde hem dat ik teleurgesteld was, boos, ontgoocheld. 
 
Dat ik zo gehoopt had bij hem een antwoord te vinden op mijn 
onrust. 
Maar dat ik dat antwoord niet had gekregen. 
 
 
Weet je Petrus, zeg ik, toen hij mij zei alles te verkopen schrok 
ik. 
Ik zag jullie trouwens ook wel even terugdeinzen. 
Eenmaal thuis  zijn woorden weer terugroepend, stelde ik me 
voor dat ik alles kwijt was wat ik bezat en ik kreeg het bij de 
gedachte alleen al zo benauwd….oh man. 
 
Dan vertelt Petrus over de gesprekken die hij en de andere 
leerlingen hadden met Jeshoe  naar aanleiding van mijn vraag. 
Ik hoor hem praten over angst en vertrouwen en ik hoor mezelf 
opeens zeggen: Weet je, Petrus, toen ik Jeshoe met de 
kinderen bezig zag had ik een beetje droef gevoel. 
 
Ik geloof dat ik nu weet wat dat was. 
Het onbekommerde, zo open en ontvankelijk  ze daar bij hem 
aan het spelen waren;  
Zo als vanzelfsprekend uitgaand van de aanwezigheid en de 
zorg van een vader en een moeder…van hem.. 
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Die droefheid was gemis realiseer ik me nu; alsof ik iets was 
kwijtgeraakt dat ik graag terug zou vinden.   
 
Maar tegelijk weet ik ook : je kunt niet meer leven als een kind. 
Je bent geen kind meer. 
Je bent verantwoordelijk voor je zelf en je gezin, je eigen 
kinderen…. 
Je hebt een taak om ze zekerheid en geborgenheid te bieden. 
 
Maar Efrem…., zegt Petrus dan.. 
Waarin bestaat dan die zekerheid en die geborgenheid. 
 
Ik snap het wel, hoor. 
Toen wij met Jezus meegingen lieten we ook achter wat we 
hadden. 
Ik was geraakt door hem en ik ging met hem mee en toen werd  
ik ook bang. 
Wat deed ik in Godsnaam. 
Wat liet ik allemaal los? 
 
En tegelijk kwam er  een andere geborgenheid. 
Een geborgenheid en zekerheid in wat er onder ons, zijn 
leerlingen en Jeshoe gebeurde; gesprekken over het leven, de 
goedheid van God, verbondenheid, vertrouwen, genegenheid, 
liefde.  
  
 
Misschien, Efrem, moet je je angsten in het leven onder ogen 
zien en aanvaarden. 
En vervolgens die durven inruilen voor opnieuw een 
onbekommerd vertrouwen…?  
 
Ja, zeg ik dan. 
Maar wat houdt me dan tegen? 
 
En met dat ik de vraag stel weet ik het antwoord. 
En ik begrijp het antwoord dat Jeshoe mij gaf. 
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En ik hoor Petrus zeggen; 
Jij en ik en zoveel mensen van nu en van later, zij die de 
verhalen over ons lezen en horen, weten hoe je vast kan zitten, 
gevangen in jezelf. 
Je houvast zoekend in wat je hebt en wat je meent te moeten 
zijn. 
Pogend zo de winter te overleven.  
En we gaan  voorbij aan het ontvankelijke , het onbekommerde, 
het liefdevolle  in onszelf en in de ander. 
in onze verzamelwoede gaan we voorbij aan wat en wie ons 
werkelijk raakt, aan het geschenk dat wij in Godsnaam mogen 
zijn voor elkaar.  
 
Ik hoor mezelf beamen wat hij zegt.  
 
Maar, Petrus, ik kan het nog niet. 
Ik durf het nog niet. 
Ik moet nog vast kunnen houden. 
Ik durf niet los te laten 
Ik durf het er niet op te wagen. 
 
Petrus: 
Ik neem afscheid van Efrem. 
Jeshoe heeft wel wat in ons losgemaakt. 
In Efrem en in ons, zijn leerlingen. 
Want ook wij, ook al hebben wij alles achtergelaten en zijn met 
hem meegegaan, ook wij zijn af en toe nog steeds bang. 
 
Ik tenminste wel. 
Met al mijn bravoure en impulsiviteit ben ik soms ook gewoon 
een angsthaas. 
Ach u weet dat, u kent de verhalen over mij. 
En in je angst zoek je weer je zekerheid waar je die niet moet 
zoeken. 
En de onrust knaagt aan je. 
 
Die gaat nooit helemaal weg. 
Misschien moet dat ook niet. 
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Misschien moeten we die houden omdat ze ons telkens weer 
confronteert, hoe pijnlijk ook, ons raakt, ons uitdaagt…  
Misschien moeten we die houden, de onrust en de droefheid, 
de vragen….. omdat ze ons verlangen wakker roepen en 
wakker houden. 
 
Ik ben Efrem blijven opzoeken. 
We zijn vrienden geworden. 
Zijn moed om anders te kijken, te zien en te doen is nog niet 
groot genoeg. 
Ik snap het; ben zelf ook af en toe nergens. 
Het verlangen blijft, Goddank.  
  

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


