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Zoom eens uit… 
Kijk eens naar jezelf van bovenaf 
 
Geef je ziel vrijheid van het lijf vol ongemak en pijn 
Zoom eens uit en zie dat je niet je lijf bent, dat het slechts je tijdelijke verblijf is 
 
Zoom eens uit en aanschouw jezelf 
Je bent geen man of vrouw, het is slechts de tijdelijke vorm waarin je ziel leeft 
 
Zoom eens verder uit en kijk naar je huis, je tuin, je auto 
Jij bent dit niet, het zijn slechts tijdelijk jouw eigendommen 
Je ruilt je auto in en in jouw huis woont straks iemand anders 
 
Zoom eens nog verder uit en kijk naar je dorp of stad van bovenaf 
Je bent geen Rotterdammer, Amsterdammer of Hagenees 
Het is slechts een plaats waar je tijdelijk verblijft 
 
Zoom nog verder uit en zie dat je geen Fries bent of Twent 
Het is slechts de regio waar je dit leven nu leeft 
 
Zoom nog verder uit, ga nog verder boven jezelf hangen  
en zie dat je ook geen Nederlander of Duitser bent, geen Belg of Zweed 
Het is slechts voor een aantal jaar het land waarin je woont 
 
Zoom nog eens verder uit en zie de continenten voor je: 
Europa, Afrika, de Amerika’s… 
Slechts voor een aantal jaar is dit de plek op aarde waar je bent 
 
Zoom nog verder uit en beschouw dat er geen verschil is in huidskleur 
De leefplek onder de zon heeft ooit bepaald hoeveel pigment de huid toen nodig had 
Je bent niet blank of zwart of bruin, het is slechts een huidelijke bescherming tegen zonlicht 
 
Zoom nog eens verder uit en aanschouw de wereld 
Bezie de tijdelijkheid van jouw menselijk bestaan ten opzichte van  
de eeuwigheid van de zeeën en de bergen, van de oerbossen en van alle diersoorten 
Aanschouw jouw leven als onderdeel van hét leven 
 
Zoom verder uit en zie dat je geen Christen bent of Jood, geen Moslim of ander geloof 
Je bent geen religie, het is slechts een uitleg van het Goddelijke in de tijdelijkheid van jouw inzicht nu 
 
Zoom nog verder uit en zie onze planeet als kleurrijke skippybal voor je 
Draai er omheen, laat de wereld zich aan je presenteren 
Het is niet jouw wereld, het is slechts de planeet waar je tijdelijk op woont en leeft 
 
  



Zoom nog verder uit en zie de wereld als mooie knikker voor je 
Helder blauw tegen een zwarte achtergrond 
 
Het is niet de enige wereld, het is er een van velen 
Kijk voorbij de aarde, kijk om je heen en zie dat er honderden gelijke werelden zijn  
in het sterrenstelsel dat jij ons universum noemt 
Het is niet jouw universum, het is slechts het sterrensysteem waarin je nu leeft 
 
Zoom nog eens verder uit en zie dat de Melkweg slechts een stip is in het geheel van alle melkwegen  
Er zijn verzamelingen van dergelijke zonnestelsels en in slechts een ervan ben jij tijdelijk te gast 
 
Zou je nog verder uitzoomen, dan zie je dat het einde van deze verzamelingen van universa  
slechts het begin is van een plethora van verzamelingen van soortgelijke verzamelingen aan 
planetenstelsels, hetgeen het verstandelijk vermogen écht te boven gaat 
 
- - - -  
 
Zoom dan weer helemaal in 
Vanuit de verste hoeken van het verste universum terug naar ons planetenstelsel,  
terug naar deze planeet, terug naar het land, de straat en het huis waarin jij nu leeft 
 
Zowaar jouw ziel kan uitzoomen naar de verste verten van het verste universum, zowaar kun je ook 
de vermeende verschillen van sekse, land van herkomst, huidskleur en religie overstijgen 
Want dat is niet wie jij bent, het is slechts de tijdelijke menselijkheid van jouw eeuwige ziel hier en nu 
 
 
 
 

 


