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Robel heeft een poëtische tekst gekozen over God die de wereld liefheeft. Voor Robel is geloven 

belangrijk, omdat je van daaruit volgens hem een mooi leven kunt hebben.   

 

 

 

Geloven kan op verschillende manieren en vanuit verschillende tradities. Ook is het mogelijk dat iemand 

niet gelooft in het bestaan van een God of hogere macht. In hoeverre herken je je in wat Robel zegt? 

Spreekt het je aan en waarom wel of niet? Als je zelf niet gelovig bent, wat zijn dan dingen waar jij  

vertrouwen en zingeving uit haalt? Denk je dat geloven helpt om een goed leven te leiden? Hoe?      

 

 

 

 

Schrijf nu zelf een kort gedicht over geloven. 

Stap 1 – Stel jezelf de vraag: waar geloof ik écht in?  

Dat kan, naast geloven in een God, zoals Robel doet, van  

alles zijn: een idee, een plan, iemand die je kent, een sport- 

club, een toekomstdroom, een artiest, een vriendschap, etc.  

Stap 2- Bedenk nu twee redenen waarom je juist hierin  

zo sterk gelooft. Schrijf ze op.  

Stap 3 – Probeer hier nu een beeld of geluid bij te bedenken of andersoortige associaties. Hoe ziet dat 

rotsvaste geloof er uit, of hoe klinkt, voelt of smaakt het? Gebruik zoveel mogelijk (associaties met)  

zintuigen.  

Stap 4 – Schrijf nu jouw gedicht over dit onderwerp. Ga na of je het zo kunt schrijven dat je het thema  

niet noemt, maar dat de lezer toch uit jouw gedicht kan opmaken waarover het gaat en misschien zelfs 

kan begrijpen waarom jij hierin gelooft.  

Schrijf het gedicht zo mogelijk in je moedertaal.  
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