
Reuzen (blog 07) 
 

Gaandeweg raken we steeds meer in de ban van de 
reuzen die komend weekend door Leeuwarden 
wandelen. Het is mooi, want het helpt ons even los te 
komen van de normale werkelijkheid en deel uit te 
maken van een sprookje. Verhalen tillen ons boven het 
alledaagse uit en richten ons op de kern van het 
bestaan. Deze gigantisch grote poppen die in ons 
midden wandelen, eten en slapen vertellen over het 
belang van vriendschap, van liefde, van samenwerken, 
van gemeenschap, van onderduiken en weer boven 
komen en van de vreugde om samen deel te hebben 
aan eenzelfde verhaal.  
  

Zondagavond keek ik naar zomergasten waar mevrouw 
Stikker te gast was. Ze sprak over de wereld van de 
werkelijkheid en de wereld van de mogelijkheden. Heel 
vaak is ons leven een reageren op wat we aantreffen. Als 
we merken dat facebook onze gegevens verkoopt aan 
derden proberen we dat te voorkomen. We reageren op de 
werkelijkheid. Als we zuchten onder de grote hitte, 
schaffen we een extra ventilator aan om het huis koel te 
houden. Als we alleen maar reageren op wat er op ons pad 

komt, zijn we altijd te laat en accepteren we de wereld zoals hij is.  
  
We kunnen ook zelf werken aan een mogelijke wereld, een wereld zoals we die graag 
willen. We kunnen facebook vermijden en zoeken naar andere manieren om contact 
met elkaar te onderhouden. We kunnen met onze levensstijl bijdragen aan een 
wereld die leefbaar blijft en de klimaatverandering vertragen. Het is mogelijk om 
sober te leven, zuinig te zijn met water en energie, weinig plastic te gebruiken, te 
kiezen voor reparatie van apparaten in plaats van een nieuwe aan te schaffen en 
bewust te zijn van wat we kopen door na te gaan hoe en waar kleren gemaakt zijn.  
  
Ik denk dat Jezus ons zo´n mogelijke wereld voorhoudt als Hij spreekt over het Rijk 
van God. Dromen van vrede, streven naar rechtvaardigheid, aandacht hebben voor 
de meest kwetsbare mensen in ons midden, onze zorgen in gebed neerleggen bij 
God, honger niet toelaten en luisteren naar elkaar, dat is niet zinloos. Dromen, elkaar 
de verhalen vertellen van God, die ons boven het alledaagse uittillen, vormen het 
begin van verandering. Ze zijn de eerste stap naar een wereld waarin ieder tot zijn 
recht komt en waar onze schepping steeds meer wordt zoals hij bedoeld is. Ik wens 
ons allen toe dat de verhalen van de reuzen ons helpen dromen van die mogelijke 
wereld waar het leven goed is voor alles wat leeft.  
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