
 
Het lied van God,  wat ik niet ben 

 
 

Nu ik terugkijk op mijn leven 
Met nog een eeuwigheid te gaan 

En ik zie wat voor ellende 
Zich heeft voltrokken in mijn naam 

Verlang ik terug naar het begin 
Toen ik door niemand werd herkend 
Want er wordt veel van mij gemaakt 

Wat ik helemaal niet ben 
 

Nee ik heb niemand uitverkoren 
Wat er ook geschreven staat 

Het is allemaal verzonnen 
Door wie zijn voordeel er mee haalt 

En ik heb niets tegen de joden 
Het is een volk met veel talent 

Maar ook zij maken iets van mij 
Waar ik mezelf niet in herken 

 
Als ik alles moet geloven 

Wat er van mij wordt gezegd 
Ben ik heiliger dan heilig 

En slechter dan slecht 
Ik ben een speelbal 

In de verbeelding van de mens 
Ze maken iets van mij 

Wat ik meestal niet ben 
 

Ik ben de liefde wordt gezegd 
Gewapend tot de tanden 

De pispaal voor de een 
De richtlijn voor de ander 

Ik voel me eenzaam en onzichtbaar 
Al ben ik ook bekend 

Er is teveel van mij gemaakt 
Wat ik helemaal niet ben 
Ik zal u zeggen wie ik ben 

 
Ik ben de wolken en de wind 
Het vuur dat eeuwig brand 

Ik ben de stroming 
De zee 

Ik ben het grenzeloze land 
Onvoorspelbaar 

Ik ben niet wat je denkt 
Er is teveel van mij gemaakt 

Wat ik helemaal niet ben 
 

Ik ben de opium voor het volk 



Door filosofen doodverklaard 
En ik heb een plaatsvervanger 

Waar ik nooit om heb gevraagd 
Ik ben de oorzaak van de oorlog 

De schrijver van een boek 
Ik ben het heilige excuus 

Voor wie naar moeilijkheden zoekt 
 

Ik heb meer gevoel voor humor 
Dan de meeste mensen denken 
En zij die zeggen mij te volgen 

Nemen alles veel te ernstig 
Zelfs dit lied zal vrijwel zeker 

Als blasfemie worden bestempeld 
En al zing ik het ook zelf 

Dan wordt het nog ontkend 
Alsof ik niet weet wie ik zelf ben 

 
Ik zal u zeggen wie ik ben 

 
Ik ben de wolken en de wind 
Het vuur dat eeuwig brand 

Ik ben de stroming 
De zee 

Ik ben het grenzeloze land 
Onvoorspelbaar 

Ik ben niet wat je denkt 
Er is teveel van mij gemaakt 

Wat ik helemaal niet ben 
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