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JP Maria Vlucht  2017--2018   Thema: ‘LEEF?!’ 

We hebben er voor gekozen om een positief signaal uit te zenden 

met de keuze voor ons jaarthema. Het is geworden ‘Leef!’ En dan 

moet je misschien direct denken aan het liedje van Andre Hazes 

jr. Het is actueel, vrolijk en opgewekt. En zegt dat je je leven 

moet leven alsof het je laatste dag is….Leef..!   

Er is ook nog een ander lied dat die positieve uitstraling heeft en 

dat is het lied van Big Brother, je weet wel dat populaire tv-

programma van toen.  Het zegt dat je moet leven met je eigen 

talent, niemand is alleen maar goed of slecht, je moet leven met 

jezelf en elkaar, je bent mooi zoals je bent. En LEEF..! (zie 

hieronder bijlage 1). 

Zo zijn er tal van songteksten over dit thema (zie hieronder 

bijlage 3).  

“Leven” houdt zoveel in. Om te leven moet je ademen, heb je ruimte en tijd nodig. Heb je 

ook anderen nodig? Wie bijvoorbeeld? Hoe leeft je voluit? Levensmoe, wel eens van 

gehoord?  Wie leeft er met je mee?  Met wie leef jij mee? Van wie hebben we dat leven? 

Wat is het leven waard? Wat wil je met je leven? Leef  je je dromen of droom je over het 

leven? Leef je je wel eens uit?  Leven in stilte? Is er leven na de dood? Samen-leven of alleen 

blijven. Mee-leven of kan het je niets schelen? Be-leven hoe iets is, alles meemaken… Je 

eigen koers varen….Leef! 

Zo kun je nog wel een tijdje doorgaan. Heb je leven in je eigen hand? Ook anderen moeten 

ons wel de kans geven om iets van ons leven te maken. Leven in angst, dat wil niemand. Dat 

doet me denken aan een gedicht in de Twentse Courant: ‘Een brief aan een terrorist.’, 

geschreven door de voormalig stadsdichter Regina Hilhorst. Een krachtig betoog voor een 

veilige leef-omgeving waarin mensen samen kunnen LEVEN! (zie hieronder bijlage 2). 

Dit zijn ook vragen die in een gezin, leefomgeving, gesteld kunnen worden. Misschien wel 

moeten worden. Om de leefregels voor iedereen acceptabel te krijgen. Daarin je 

kwetsbaarheid laten zien, je mening te vormen, samen te brengen wat er echt toe doet.  It‘s 

all in the family! De basis van je opvoeding! En het begin van geloofsopvoeding? 

https://www.google.nl/url?url=https://www.thema.nl/leef-24/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwif9v3bpO_UAhWIYVAKHYtlBR0QwW4IGDAB&usg=AFQjCNFoJ8NJgRKzMXn71MxOr5I_i_zrvg


In de Bijbel lees ik ook die opdracht. Leef!  Levend water bij de doop. De opdracht houdt 

elkaar in leven, zorg voor elkaar. Het bewogen leven van Jezus: na alle ellende van 

veroordeling, verdriet, onbegrip en dood volgt de opstanding, het leven voor altijd. En dan 

de opdracht: ga en vertel het iedereen want HIJ LEEFT!  Ook een opdracht voor ons als 

begeleiders van het JP. Wij houden ervan om vragen te stellen, in gesprek te gaan en samen 

te zoeken naar wat ons bezig houdt.  

Wat mij persoonlijk boeit is de vraag: Leeft het geloof in Jezus Christus nog wel onder de 

jongeren? Is hij nog tot voorbeeld? Of zeggen zij als zo velen: “Het zegt me niets meer?”  

Welk beeld van Jezus spreekt hen aan? Wie is wel hun rolmodel? 

Bij de EO start in juli 2017 een vijfdelige serie onder de titel: ‘Toen was geloof heel 

gewoon…’, over geloof , verweven in het dagelijks leven. Kunnen wij, als jp’ers  daar nog wat 

mee doen? Jongeren leven in het hier en nu, niet in de geschiedenis.. er komen wel jonge 

mensen aan het woord... Ik ben benieuwd. 

Kortom een actueel thema: Leef..?! 

Namens de JP begeleiders, Ans te Lintelo 

Bijlage 1.   BIG BROTHER – LEEF      
 

Niemand hoeft alleen maar goed of slecht 
te zijn.  
Niemand is alleen maar zwart of wit.  
En iedereen is anders.  
Anders dan je verwacht.  
  
Niemand die alleen maar haat of liefde 
voelt.  
We zijn allemaal een mens van vlees en 
bloed.  
En we kunnen niet perfect zijn.  
Want niemand weet hoe dat moet.  
 
Leef met je eigen talent.  
Iedereen is mooi.  
En je bent wie je bent.  
Leef met jezelf en elkaar.  
Iedereen is blij.  
Met dat ene gebaar. 

Niemand kan alleen maar mooi of lelijk zijn.  
En niemand heeft de waarheid vol in beeld.  
Maar het voordeel van de twijfel.  
Maakt ons minder verdeeld.  
 
Leef met je eigen talent.  
Iedereen is mooi.  
Als je bent wie je bent.  
Leef met jezelf en elkaar.  
Iedereen is blij met dat ene gebaar.  
 
We zoeken de verschillen.  
Waar we bruggen moeten bouwen.  
En we plakken etiketten.  
Op het hart van iedereen.  
Maar het leven is geen leven.  
Als geen mens van je wil houden.  
Dus we moeten bruggen bouwen.  
Over alle kloven heen.  
 

Bron: www.songteksten.nl 
https://youtu.be/AFBGC0fPjLc  

 

 

http://www.songteksten.nl/
https://youtu.be/AFBGC0fPjLc


Bijlage 2. BRIEF AAN EEN TERRORIST IN SPE 

Lieve beschadigde, ontheemde, getraumatiseerde, depressieve onbegrepen eenzame en 
onmachtige terrorist in spé.  Ik wil je wat zeggen. 
Voordat je in naam van wie of wat dan ook je leven opblaast en in je heilig vuur misschien 
wel mijn man en kinderen,  zoons en dochters, mijn vrienden of iemands lief meeneemt. 
Ik wil je zeggen dat er niet zo’n hemel is! 
En mocht er toch een zijn, dan zeker geen hemel waar moordenaars  gekroond op tronen 
met een schare schaars geklede dames eeuwig verboden vruchten eten als 
schadevergoeding voor het schamel onbarmhartig sterfelijk bestaan. 
Nee, zo’n hemel is er niet. Geen God zou daar willen wonen.  
Dus doe het daarom niet! 
Er is wel onterecht onrecht en ongelijk arm en rijk en eeuwenlang bet-wetend Westers 
wangedrag, waarvoor sorry! 
Maar nog nooit heeft een wraakzuchtig geweer, een zwaard een bijl een bom of gif dat 
onrecht ongedaan gemaakt. Het maakt alleen maar nieuwe wonden.  
Dus je daad lost niets op. 
Ik wil je zeggen dat er schoonheid is en liefde en dat jij dat misschien niet vond maar 
eigenlijk niets liever wilt. 
Het is er! Zomaar om de hoek! 
En ik wil je zeggen dat als je echt levensmoe bent, ik dat heel naar vind. Maar dat je dan het 
lef moet hebben er alleen en eenzaam zonder omstanders een einde aan te maken.  
Ik wens je HET LEVEN!  
LEEF! 
 
Namens elke moeder en vader, denk ik 
Regine Hilhorst 
Voormalig stadsdichter van Enschede 
Bron: Twentse Courant 28 juli pagina 8 
 
 
Bijlage 3. SONGTEKSTEN OVER LEEF!  
 
Zoek maar eens op www.songteksten.nl en op YouTube! 

Andre Hazes  Ik Leef M'n Eigen Leven  

Brigitte Kaandorp Zwaar leven 

Sef De Leven 

Opwekking  Heer, U bent mijn leven  

Diggy Dex Treur Niet (Ode Aan Het Leven)  

Freek De Jonge Leven Na De Dood 

Liedjes over god als het leven soms pijn doet  

Ramses Shaffy Mens durf te leven  

http://www.songteksten.nl/
http://www.songteksten.nl/artiest/287/andre-hazes.htm
http://www.songteksten.nl/songteksten/3343/andre-hazes/ik-leef-m-n-eigen-leven.htm
http://www.songteksten.nl/artiest/788/brigitte-kaandorp.htm
http://www.songteksten.nl/songteksten/89772/brigitte-kaandorp/zwaar-leven.htm
http://www.songteksten.nl/artiest/129590/sef.htm
http://www.songteksten.nl/songteksten/360089/sef/de-leven.htm
http://www.songteksten.nl/artiest/26575/opwekking.htm
http://www.songteksten.nl/songteksten/61342/opwekking/heer%2c-u-bent-mijn-leven.htm
http://www.songteksten.nl/artiest/101757/diggy-dex.htm
http://www.songteksten.nl/songteksten/368851/diggy-dex/treur-niet--ode-aan-het-leven-.htm
http://www.songteksten.nl/artiest/1678/freek-de-jonge.htm
http://www.songteksten.nl/songteksten/14303/freek-de-jonge/leven-na-de-dood.htm
http://www.songteksten.nl/artiest/30222/liedjes-over-god.htm
http://www.songteksten.nl/songteksten/56643/liedjes-over-god/als-het-leven-soms-pijn-doet.htm
http://www.songteksten.nl/artiest/3269/ramses-shaffy.htm
http://www.songteksten.nl/songteksten/357811/ramses-shaffy/mens-durf-te-leven.htm


Disney kringloop van het leven  

Will Tura Mooi, het leven is mooi  

Pia Douwes Mijn Leven Is Van Mij 

3js Geloven in het leven  

Jan Smit Vrienden Voor Het Leven  

De Havenzangers Het Leven Is Goed 

Lion king musical zij leven voort 

safi & spreej Leven of bestaan  

Danny De Munk Vrienden Voor Het Leven  

Robert Long Het leven was lijden  

Marco Borsato Dit was je leven 

Brigitte Kaandorp Leven Zonder Angst 

 

http://www.songteksten.nl/artiest/1231/disney.htm
http://www.songteksten.nl/songteksten/45438/disney/kringloop-van-het-leven.htm
http://www.songteksten.nl/artiest/3963/will-tura.htm
http://www.songteksten.nl/songteksten/73789/will-tura/mooi%2c-het-leven-is-mooi.htm
http://www.songteksten.nl/artiest/3170/pia-douwes.htm
http://www.songteksten.nl/songteksten/26020/pia-douwes/mijn-leven-is-van-mij.htm
http://www.songteksten.nl/artiest/78626/3js.htm
http://www.songteksten.nl/songteksten/89577/3js/geloven-in-het-leven.htm
http://www.songteksten.nl/artiest/14131/jan-smit.htm
http://www.songteksten.nl/songteksten/50375/jan-smit/vrienden-voor-het-leven.htm
http://www.songteksten.nl/artiest/1127/de-havenzangers.htm
http://www.songteksten.nl/songteksten/9899/de-havenzangers/het-leven-is-goed.htm
http://www.songteksten.nl/artiest/14434/lion-king-musical.htm
http://www.songteksten.nl/songteksten/50167/lion-king-musical/zij-leven-voort.htm
http://www.songteksten.nl/artiest/131477/safi--amp%3b-spreej.htm
http://www.songteksten.nl/songteksten/366895/safi--amp%3b-spreej/leven-of-bestaan.htm
http://www.songteksten.nl/artiest/1083/danny-de-munk.htm
http://www.songteksten.nl/songteksten/9569/danny-de-munk/vrienden-voor-het-leven.htm
http://www.songteksten.nl/artiest/4236/robert-long.htm
http://www.songteksten.nl/songteksten/51525/robert-long/het-leven-was-lijden.htm
http://www.songteksten.nl/artiest/2828/marco-borsato.htm
http://www.songteksten.nl/songteksten/34557/marco-borsato/dit-was-je-leven.htm
http://www.songteksten.nl/artiest/788/brigitte-kaandorp.htm
http://www.songteksten.nl/songteksten/7454/brigitte-kaandorp/leven-zonder-angst.htm

