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Ik heb het nooit gedaan,
dus ik denk dat ik het wel kan!

Pippi Langkous

Gebed

Gij, die ons aanziet uit de verte
die ons kent van dichtbij. 
Die onze grote woorden kent en weegt
En ons klein geloof optilt.  
In een wereld die vastloopt in haat, minachting, gemakzucht en geweld. 

We komen hier om bemoediging en om het licht
dat uitgaat van Uw woorden en Uw weg door het leven. 
We verwonderen ons om de eenvoud en de immense innerlijke ruimte
Die ontstaat als we open gaan voor Uw geheim. 
We bidden om een groot geloof, minstens voor dit uur. 
En om een hart dat opengaat voor de mogelijkheid
dat wij meer zijn en kunnen dan we voor mogelijk houden. 
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. 
Amen 

Lezingen: Mattheus 14: 22-33
Toon Tellegen: De mislukte taart

Overweging:

Wat faalangst is weten sommige mensen maar al te goed. 
Ofwel je maakt je uit de voeten, en begint gewoon nergens meer aan, omdat je gewoon overtuigd 
bent dat je het niet kunt. Of je sluit je ogen maar en springt op goed geluk in het diepe. Of je begint 
ergens aan en blijft halverwege steken. Die angst om te mislukken, kan je steeds weer zomaar om 
het hart kan slaan. 
Hoe kom je dat te boven? 
in onze samenleving speelt faalangst een grote rol. Jongeren moeten enorm presteren en worden 
depressief en moedeloos. Politici raken overspannen maar durven dat niet te laten zien, omdat ze 
dan genadeloos onder de zoden geschoffeld worden door hun collega’s. Journalisten azen op 
mogelijkheden om hun de poten onder de stoel te zagen. En onze media staan zo vol van haat, die 
maakt dat je wel uitkijkt om je hoofd nog boven het maaiveld uit te steken. 

Fight , flight or freeze…. Zo is onze respons op een grote angst. Dat is het psychologische verhaal. Dat 
kan een grote last zijn. Voor echte faalangst moet je behandeld worden. 
Maar er is misschien ook een geloofsverhaal. Een verhaal dat onze ziel richting geeft. En daarvoor zijn
we hier. 
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Toon Tellegen beschrijft het leed van het aardvarken, die de wanhoop nabij is als zijn taart is mislukt. 
Hij vraagt aan de dieren om maar niet te komen, maar hem iets bemoedigends te geven. De dieren 
denken aan zijn leed en leggen allemaal iets bemoedigends voor hem neer, op afstand. Uiteindelijk 
eindigt hij zijn verjaardag dansend en met woorden van de eekhoorn die hem bereikten. Wat die 
woorden en die bemoedigende dingen zijn vertelt Tellegen niet. Maar wat de dieren doen is zo 
liefdevol en respectvol, dat het aardvarken daarmee uit zijn angst en nood wordt gered. Het is die 
respectvolle, uitgestoken hand die hem de wanhoop te boven doet komen. ‘Misschien moet ik wat 
vaker iets laten mislukken’ denkt het aardvarken voor hij in slaap valt. Zijn wanhoop is omgekeerd in 
zegen. 

Petrus springt hals over kop uit zijn boot, loopt over het water naar Jezus toe, maar wordt 
halverwege door angst overweldigd. Opeens ziet hij de golven en realiseert hij zich de diepte onder 
zijn voeten. Als hij beseft dat hij iets aan het doen is wat hij helemaal niet kan, zinkt hij weg en dreigt 
te verdrinken. Tot hij bij de hand genomen wordt. ‘Kleingelovige’, zegt Jezus, als hij Petrus bij de 
hand neemt. En dan lopen ze samen verder, neem ik aan…. Al staat dat er niet…. Maar hoe komen ze 
anders samen in het zelfde schuitje? Jezus kan hem natuurlijk ook naar het schip dragen, maar daar 
ik vermoed dat zijn kleine geloof daar misschien niet groter van zou zijn geworden. Om van 
kleingelovige een groot gelovige te worden moet je wel op je eigen benen staan. Er bestaan genoeg 
vormen van geloof die ons klein maken, die ons voorhouden dat we ons moeten laten dragen door 
God of Jezus. Maar als de golven ons dan toch over het hoofd slaan is dat onhoudbaar. Zo beschrijft 
Pauline Weseman dat in haar boek ‘ziel zoekt zin’. Haar was geleerd dat God altijd voor je zorgt. Niet 
dat God je op je eigen benen zet. En hoe nu verder als dat geloof het niet meer doet? Zij hoopt met 
dit boek te bereiken dat ‘nieuwe gelovigen’ moed vatten. 

In de inaugurele rede van Nelson Mandela, gehouden in 1994, komt een passage voor die tot de 
wereldliteratuur is gaan behoren. Het zou zomaar aan Confucius kunnen worden toegeschreven, of 
aan een apocriefe Jezus. Waarschijnlijk citeert hij het uit het boek ‘Return to love’ van Marianne 
Williamson, maar dat heb ik niet nagegaan. 

Onze diepste angst is niet dat we ontoereikend zijn.
Onze diepste angst is dat we buitenmate krachtig zijn.
Het is ons licht, niet onze duisternis die ons het meest bang maakt.
We vragen onszelf af: ”Wie ben ik om briljant, schitterend, getalenteerd en legendarisch te zijn?”
Maar… wie ben je om dat niet te zijn?
Je bent een kind van God. Jezelf klein maken dient de wereld niet.
Er is niets verlichts aan krimpen zodat andere mensen om je heen zich niet onzeker gaan voelen.
We zijn geboren om de glorie van God die in ons is, tot uitdrukking te brengen.
Het is niet slechts in enkelen van ons aanwezig, maar in iedereen.
En als we ons eigen licht laten schitteren, geven we onbewust toestemming aan andere mensen om 
net zo te zijn.
Terwijl we bevrijd worden van onze angsten, bevrijdt onze aanwezigheid automatisch de anderen.

Niemand weet precies wat het geheim is van het overwinnen van de angst. Maar we hebben wel 
allemaal die uitgestoken hand nodig als we er kopje onder in dreigen te gaan.  

Het is vandaag palmzondag. We gaan de stille week in, waarin we gedenken hoe Jezus de dood vond 
en toch leven bracht. Het wordt Pasen. 
We krijgen een palmtakje om hem mee toe te zwaaien, als hij op zijn ezel Jeruzalem binnenrijdt. Hij 
staat aan het begin van een onderneming die tot mislukken gedoemd is. En de mensenmassa roept 
hem toe:  “Hosanna” , maar heel even later verandert dat in “Kruisig hem”. Dat is wat populisme 
doet. 
Dat kleine palmtakje kun je ergens in huis ophangen, tot aan aswoensdag volgend jaar. Het herinnert
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je er aan dat je Jezus op zijn tocht door het leven hebt toegezwaaid, hebt verwelkomd. En het 
herinnert je er aan dat zelfs een mislukte onderneming als de zijne ten leven kan leiden. Gam zè le 
tova, luidt een joods gezegde, als iets mislukt. Moge ook dit ten goede leiden… 
Petrus is ook deze week niet de held van het verhaal. Zijn woorden klinken zelfverzekerd: ‘Heer, al 
zou iedereen u in de steek laten, ik nooit!’, maar als de nood hem te hoog wordt krabbelt hij toch 
terug. En ook dan steekt Jezus hem nog de hand toe, door hem aan te kijken als de haan kraait. Dan 
gaat hij naar buiten en weent hij bitter. 

Neem het takje mee. Als eerbetoon aan de weg die Jezus ging, maar ook als een klein geschenk ter 
bemoediging van de Petrus in onszelf. We hebben allemaal een uitgestoken hand nodig en die blik, 
die ons aanziet. En we kunnen zelf die uitgestoken hand zijn. 
Mislukken is niet erg. De moed opgeven wel. Wees geen kleingelovige, maar een groot gelovige. 

Voorbeden

Laat ons bidden tot de Eeuwige….

Voor al die mensen die twijfelen aan eigen mogelijkheden. Die er daarom niet toe komen iets nieuws
te beginnen, waardoor ze zichzelf en anderen tekort doen. Dat zij voor ogen mogen houden dat we 
deel uitmaken van een samenleving en dat er altijd mensen zijn die je kunnen en willen helpen.
Dat we mogen beseffen dat niemand alles alleen kan. Dat iedereen zijn eigen talenten heeft en we 
elkaar daarbij kunnen aanvullen.

Voor hen die geen vertrouwen kunnen opbrengen in de mensen om zich heen. Die door ervaringen 
in het verleden beschadigd zijn geraakt. Dat anderen in hen blijven geloven en het geduld kunnen 
opbrengen hen weer in zichzelf te laten geloven.

Voor hen die voor zichzelf voortdurend de lat te hoog leggen en daardoor onbereikbare idealen 
nastreven. Dat zij zich realiseren dat je nooit verder moet willen springen dan je polsstok lang is. Dat 
alle verandering en verbetering doorgaans met kleine stapjes moet plaatsvinden.

Voor politici en leidinggevenden, dat de menselijke maat altijd doorslaggevend is. Dat mislukking op 
de loer ligt, wanneer dit niet het geval is. Dat zij met hart voor de mensen hun beslissingen nemen en
daarbij rechtvaardig te werk gaan.

Voor ons allen, dat wij vasthoudend zijn in het bereiken van ons ideaal van een rechtvaardige 
samenleving en steeds in acht nemen wat moeder aarde van ons vraagt. Dat wij ons niet uit het veld 
laten slaan door tegenslagen. Mogen wij hierbij in ons dagelijks leven door wijsheid geleid worden.

Bidden wij tenslotte voor de intenties die in het intentieboek staan opgeschreven……..

Eeuwige,
U die met mildheid naar ons leven ziet
en barmhartig bent wanneer wij falen,
wij bidden u: help ons te vertrouwen
in uw altijddurende aanwezigheid
in alle omstandigheden van het leven.
Ontferm u over al degenen
voor wie wij tot u baden.
Zegen hen en ons allen. 
Amen.
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Zegenwens uit Burundi

God zij met jou,
ga in vrede, je pad ligt open.
God gaat met je mee.
Hij ruimt alle hindernissen op.
God zij met jou.
Hij zal zorg voor je dragen.
Hij zal in je schaduw lopen.
Hij legt zich bij jou neer in je slaap.
Hij blijft bij jou.
God zij met jou.
Moge jij bij hem blijven.
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