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verhaal 
Reza vertrekt met zijn familie naar hun nieuwe huis. Al een jaar was de familie aan het voorbereiden om 
naar hun nieuwe onderkomen te vertrekken. Het huis is gelegen in een prachtige omgeving. De vele 
bomen en struiken geven de indruk dat je midden in de natuur woont. 
Na aankomst worden alle meubels, dozen en planten uit de vrachtauto geladen. De hele dag door 
wordt er hard gewerkt om alles schoon te maken en de meubels een mooi plaatsje te geven. ’s Avonds 
laat krijgt de familie het gevoel dat het hun huis is geworden. 
Met veel plezier beginnen Reza en zijn gezin hun nieuwe leven in hun nieuwe woonomgeving. Totdat de 
auto van Big Boss, het verhuurbedrijf van de woning, verschijnt. Twee mannen springen uit de auto en 
lopen naar het huis van de buren. Zelfs door de muren klinken de lelijke woorden die worden 
uitgewisseld. Er volgt een geluid van iets wat op de grond kapot valt. Snel daarna vertrekt de auto. Een 
vreemd gevoel blijft in de straat hangen. Niemand zegt iets over het incident. Reza blijft rondlopen met 
de vraag wat er nu precies aan de hand was. 
 
Een week later rijdt dezelfde auto opnieuw de straat in en dit keer stopt de auto voor het huis van Reza. 
Er wordt aan de deur gebeld, Reza doet open en krijgt direct weer dat vervelende gevoel rondom zijn 
maag. Vriendelijk staat hij de twee grote mannen van het verhuurbedrijf te woord. Maar de reactie is 
allerminst vriendelijk. De twee mannen lopen zelfs ongevraagd de hal en de kamer binnen. “We komen 
namens de firma je huis inspecteren”, is de opmerking als Reza vraagt wat de mannen in zijn huis willen 
doen. De sfeer wordt al gauw grimmig als de mannen zelfs in de keuken verschillende kasten opendoen 
en net doen of ze thuis zijn. Zonder toestemming pakken ze koffie en een overgebleven stuk taart. Reza 
vraagt boos vanbinnen, maar van buiten heel rustig, of de heren kunnen vertellen welk recht ze hebben 
om dit te doen. “We komen hier namens de Big Boss. Hij geeft ons toestemming om alles te 
controleren.” 
Na de inspectie vertrekken de twee mannen. Reza is helemaal overstuur en loopt toch maar even naar 
de buurman. Deze trekt zijn wenkbrauwen op en zegt: ”Reza, hier kunnen we helemaal niets aan doen. 
Ze komen wanneer ze willen en ze doen wat ze willen, want ze zeggen daar recht op te hebben. Het 
verhuurbedrijf is namelijk de eigenaar van de huizen.” Reza antwoordt met een rood gezicht van woede: 
“Ja, maar dat kan toch maar niet zo buurman?” “De hele buurt heeft al geklaagd, maar niets helpt en 
we hebben ons er maar bij neergelegd, want zij zijn de baas, toch? De huur is zo aangenaam dat we ook 
niet mogen klagen.” 
 
De volgende maanden gebeurt het nog twee keer dat de mannen het huis komen inspecteren. Reza blijft 
zich verzetten. Hij merkt dat zijn nachtrust er behoorlijk onder begint te lijden. Ook zijn vrouw en 
kinderen voelen zich niet echt vrij, want die mannen kunnen zo maar weer komen. En dit is precies wat 
er gebeurt. De laatste dag van de maand komt de auto van Big Boss weer voor de deur. Dit keer komen 
er zelfs drie mannen naar buiten. Eén heeft een flinke hamer bij zich. Ze lopen regelrecht naar de 
openstaande achterdeuren en komen met z’n drieën naar binnen. In de woonkamer begint het hele 
verhaal weer van vooraf aan. Reza probeert de drie mannen tegen te houden, maar hun overwicht doet 
hem al snel terugdeinzen. Hij weet het ook niet meer. Iets in hem knakt en hij geeft het op. De drie 
mannen beginnen meubels te verschuiven en de derde man begint met zijn grote hamer zelfs een stuk 
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van de muur te bewerken. Reza begrijpt er helemaal niets meer van, maar zijn kracht om iets te doen is 
gebroken. Na ernstige vernielingen te hebben aangericht vertrekken de mannen. Reza staat als een 
verslagene achter het raam te kijken hoe de bus vertrekt. 
 
Drie dagen later komt de vader van Reza op bezoek. Hij is een volger van Jezus Christus. Als hij 
binnenkomt treft hij dezelfde chaos aan. Lang praat hij met Reza. Hij had al vaker met Reza gesproken 
over zijn geloof en Reza had besloten om te leren wie de God van zijn vader was. Deze keer vertelt 
Reza’s vader van de God van gerechtigheid. “Reza, als jij gelooft dat God in jouw leven kan komen, zal 
Gods rechtvaardigheid als een zegen in je huis komen. Je huis zal gezegend worden. En niet alleen jij 
wordt gezegend, maar ook je straat.” 
Twee dagen lang praten de mannen met elkaar. Er komt weer hoop in Reza’s hart. Samen besluiten ze 
naar een plek achter het huis te gaan, waar zij neerknielen. Reza hoort zijn vader praten met God alsof 
God zelf naast hem zit. Reza voelt dat zijn hart sneller klopt. Hij wil die God ook kennen. “God, tot nu 
toe bent u voor mij een God van veraf geweest, maar ik open mijn hart, ik geloof in Jezus de Zoon van 
God.”  
Tranen van geluk stromen over de wangen van Reza. Eindelijk vindt hij de rust die hij al zo lang kwijt 
was. Van blijdschap pakt hij zijn vader vast en wordt door hem in zijn grote vaderarmen gesloten. Geluk 
is het woord dat in zijn hoofd voorbijkomt. Ja, Reza voelt het geluk weer in zijn ziel. Wauw! 
Reza’s vader stelt voor om samen God te danken. Beide mannen knielen weer neer en opnieuw spreekt 
Reza’s vader met God alsof hij naast hem zit.  
 
Terwijl het gebed voortgaat, gebeurt er iets. Reza ziet iets wat hij nog nooit heeft meegemaakt. Het lijkt 
wel een droom, maar hij is wakker. Het wordt helemaal licht om hem heen, de donkere wolken boven 
zijn hoofd lijken wel even weg te drijven en een soort licht schijnt door het open stuk heen. Het licht 
raakt de grond waar de beide mannen geknield zijn. Reza volgt het licht totdat het de grond raakt. Daar 
gebeurt hetzelfde als hij weleens gehoord had over Mozes, de profeet. Mozes was de leider van het volk 
Israël. In die tijd was het volk in slavernij van de Egyptische farao. Mozes was door God naar deze 
kwaadaardige leider gestuurd en toen hij daar aankwam moest hij met zijn staf het water aanraken. 
Het water veranderde vanaf die plek in bloed. Al snel werd de hele rivier bloed. Later liet de farao het 
volk terugkeren naar hun eigen land. Reza ziet hetzelfde gebeuren. Het licht raakt de grond en de grond 
krijgt de kleur van bloed. Snel wordt de plek groter en de grond richting hun huis begint ook rood te 
worden.  
 
Reza raakt zijn vader aan. Zijn vader keek met zijn gezicht naar de hemel. Er ligt een hele bijzondere 
glans op zijn gezicht. “Pa, er gebeurt iets heel raars met mij. Ik zie licht uit de hemel en dat licht raakt de 
grond onder ons aan. De grondkleur krijgt een rode kleur. Wat gebeurt er?” 
Reza’s vader legt uit dat Reza heeft gekozen om God de Vader te volgen. “Als dat gebeurt, dan worden 
jouw vijanden Gods vijanden. Hij staat aan jouw kant. God laat je denk ik zien, dat hij je huis vrij wil 
maken van de eigenaren van Big Boss.” “Ja, maar vader, dat is makkelijk gezegd, ze doen wat ze willen 
omdat het hun huizen zijn,” zegt Reza. “Reza, denk eens na. Is de Big Boss ook de eigenaar van de 
grond?” vraagt vader. “Nee, volgens mij niet. Ik heb gehoord dat het behoort aan iemand die in het 
buitenland woont,” antwoordt Reza. “Laten we dat maar eens uitzoeken,” vervolgt vader. 
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Na veel navragen komen de twee mannen erachter dat de landeigenaar net die week vanuit het 
buitenland op bezoek komt in hun land. Ze zoeken uit waar hij verblijft en gaan op bezoek. Daar 
vertellen de twee mannen de gebeurtenissen van de afgelopen tijd sinds Reza in de straat is komen 
wonen. 
Met grote verbazing fronst de landeigenaar zijn wenkbrauwen en pakt direct de telefoon. Na 
verschillende gesprekken ziet het gezicht van de landeigenaar er al veel meer ontspannen uit. Hij pakt 
een vel papier en schrijft daar wat op. Er wordt tot slot een prachtig zegel op gedrukt, waarschijnlijk zijn 
familiewapen. “Zo”, zegt de landeigenaar, “als men u weer lastigvalt, laat dan deze brief zien. Dat moet 
voldoende zijn. Ik zal ook maatregelen nemen voor uw hele straat”. 
Hij loopt naar de voordeur om de twee mannen uit te laten. 
Reza begrijpt nu plotseling wat zijn visioen betekent. Tot dat moment was het hem niet duidelijk. Nu 
begrijpt Reza dat God eigenlijk net zo is. God zoekt naar kanalen om zijn macht op aarde te laten 
werken. Dat kan alleen als iemand zijn hart openstelt voor die macht. Het is net als met een lichtknop. 
De elektriciteit is er, maar gaat pas werken als de knop wordt omgeschakeld. Wat een samenwerking. 
Reza wordt heel blij vanbinnen. 
 
Drie dagen later komt de auto van Big Boss de straat weer in rijden. Ze waren al even niet meer 
geweest. De auto stopt voor de deur en twee mannen springen eruit. Reza loopt naar de kast waar de 
brief ligt en gaat met de brief naar de twee heren. Nog voordat ze het huis binnen komen, staat Reza 
voor hun neus en zegt: “Heren, wilt u even lezen wat hier staat geschreven, voordat u verder komt?” 
Verbaasd kijkt de eerste man naar de brief en leest wat er staat. De andere is al op weg naar de 
achteringang. Voordat hij binnenstapt, klinkt er een schreeuw van zijn maat. “Hé, kom terug, ik moet 
even de Big Boss bellen,” roept hij luid. Na een snel telefoontje met de Big Boss, draait de eerste man 
zich om en zegt: “U heeft ‘hoge’ vrienden, mijnheer. Ik denk dat we voorlopig hier niet meer in deze 
straat zullen terugkomen.” 
De auto rijdt langzaam van het pad, maar gaat niet zoals gebruikelijk naar een ander huis. Hij verdwijnt 
snel in de richting waar hij vandaan kwam. Reza’s hartslag wordt langzaam wat rustiger. Zijn hele 
lichaam trilt van spanning, maar van binnen begint langzaam dat gevoel van vrede weer terug te 
komen. Hij wist niet dat dit mogelijk was. Reza loopt langzaam terug naar het huis, de hele familie staat 
voor het raam te kijken. Reza dankt God en weer loopt er een traantje van blijdschap over zijn wang. 
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