
Einde van het begin 
 
‘k Was op reis voor m’n werk  
met de trein van vijf voor acht,  
het eindpunt kwam al in zicht, 
 toen de man naast mij keek  
naar het Boek in mijn hand  
en me vroeg waar het over ging. 
Dus ik nam weer plaats in mijn stoel,  
“Een bestseller”, zei ik,  
“Verleden en heden in één.” 
En ik opende ’t Boek en begon ’t verhaal  
van Markus, Lukas enzovoort. 
 
Hij was Zoon van God, geboren die nacht  
in het kleine stadje Bethlehem. 
Herders in de velden, engelen zij zongen  
lied’ren en verhoogden Hem.  
Hij liep op het water, stilde de wind  
en gaf de blinde man weer zicht,  
en het werd duidelijk voor elk,  
we zagen: God geeft ons Zijn Licht. 
Hoewel Hij nooit in Zijn leven iets fout heeft gedaan,  
de menigte koos Hem. 
En daarna ging Hij de weg en stierf aan het kruis  
en dat was het eind van het begin. 
 
“Dat is geen nieuw boek, ’t is de Bijbel”, zei Hij,  
“’k Heb het allemaal gehoord.  
’t Ging te ver, over schaamte en schuld.  
Ik geloof geen enkel woord. 
De verhalen zijn verzonnen, fantasie en bijgeloof.” 
“Ik vertel het nog eens en luister nu aandachtig:  
Dit verandert je voorgoed!” 
 
Hij was Zoon van God …….. 
 
“Het einde van ’t begin”, zei Hij met een lach,  
“Wat meer kan er zijn ? Hij stierf.  
Je zei gekruisigd, met spijkers doorboord  
en een doornenkroon op Z’n hoofd.” 
Ik zei, “Ik lees het opnieuw, maar nu is er meer,  
en luister goed want het is waar.  
Zijn dood was niet het eind maar het nieuwe begin  
dat voltooid is in jou.  
Weet je, Hij deed dit alles voor jou!” 
 
Hij waas Zoon van God ……. 
 
En Hij ging, en Hij stierf! 
Na drie dagen, na drie dagen 
VERREES! 
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