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Wat geeft je richting?



Inleiding 
 
Met de komst van het corona vaccin is de mens gaan hopen lijkt de komst van een 
normaler leven dichterbij. Het is als de eerste lentezon die zo op haar manier de barre 
winter achter zich laat. Hopen op, andere tijden, perspectief, nieuwe richting. Niet 
altijd even makkelijk om te voelen. Zeker niet als je ziek bent geworden en je er alles 
aan doet om weer gezond te worden. Zeker niet als je maar één dierbare per dag op 
bezoek mag hebben. Zeker niet als je boven je krachten in moet zetten om zorg te ver-
lenen. Zeker niet als je dagelijks leven opnieuw uit moet vinden. Het verhaal van lijden 
dat ook bij een mensenleven hoort is daarmee voor velen van ons zo actueel.

Maar lijden is niet het laatste dat te zeggen is, zo geloven we. Er is dus ook uitzicht, er 
is hoop. Er is leven dat zich niet laat dwingen, niet op laat sluiten. Het is een kracht-
bron in ieder van ons. Mogen deze teksten je helpen om hieruit kracht te putten, op te 
staan en jouw richting te gaan.

 
Freijkje van Gennip, Harold Stallaert, Suzanne van de Koedijk 
Dienst geestelijke verzorging



Gesterkt op weg
Toegejuicht worden 
Toegejuicht worden: hoe heerlijk als je prestaties worden beloond en andere dat  
meebeleven! Hoe anders is de realiteit nu in het ziekenhuis. Zelf kunnen eten of een 
eindje lopen op de gang. Soms is dat al een hele prestatie. Heeft iemand daar oog 
voor? Word ik dan nog wel gezien? Hoe fijn als iemand, wie dan ook, de kleine stapjes 
ziet, die ik zet. Iemand met vriendelijkheid en hart voor mensen.  Juist  daar  vind ik  
mijn kracht om voorzichtig uit mijn bed te komen en te durven, te durven deze weg, 
mijn weg te gaan. 
 
Verwijzing 
Vanuit de menigte spreidden velen hun mantels op de weg uit,  
anderen braken twijgen van de bomen  
en spreidden die uit op de weg.  
De talloze mensen die voor Jezus uit liepen en achter hem aan kwamen, riepen luid-
keels:  
‘Hosanna voor de zoon van David!’ 
Toen hij Jerusalem binnenging, raakte de hele stad in rep en roer: ‘Wie is die man?’ 

(Mt. 21, 8-10)

Geen koning meer 
Er zou een koning moeten komen 
die je geen koning meer noemen kan 
eerder een rechtvaardig goed mens. 
Dan zou daar een leider van komen 
die geen hardhandige leider meer is 
eerder een vriendelijke herder. 
  
Dan dalen wolken vrede over het land 
zoals regen ruist over de weiden. 
Dan bloeien trouw en oprechtheid in de 
stad 
zoals de dauw strijkt langs het veld in de 
morgen. 
 

 
Er zou een koning moeten komen 
die erkent wie miskend zijn 
die helpt wie geen hulp heeft. 
Dan zou daar een raadsman van komen 
die vrijspreekt wie vastzit 
en vrede een plaats geeft.

Dan komt overeind wie onderligt

de laagstbetaalde wordt uit de armoede 
getild. 
Wie geen leven meer heeft krijgt weer 
kans van leven 
zoals rijp graan over de heuvels golft.

 



Ook een ander heeft een weg 
 
Ik word hier goed verzorgd. Meestal ook nog met een glimlach. Toch vraag ik het me 
dikwijls af: “Wat zou er omgaan in het hoofd van degene die me verzorgt? Zou hij of zij 
zelf ook zorgen hebben, een zieke moeder, een lastige puber thuis, financiële proble-
men, of gewoon een hele drukke agenda bij thuiskomst?” Soms vraag ik ernaar, niet 
altijd krijg ik antwoord. Maar soms, even, zijn we gewoon twee mensen die samen de 
zorgen van het leven delen en niet alleen maar de patiënt en de zorgverlener.

Een anonieme patiënt.

Verwijzing 
Jezus legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om  
en goot water in een waskom.  
Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen  
en droogde ze af met de doek die hij had omgeslagen.  
Toen hij bij Simon Petrus kwam, zei deze: 
‘U wilt toch niet mijn voeten wassen?’(Joh. 13, 4b-6)

 
 
 
 
 
 
 



Kikker stond in het bos bij de grote eik en 
wachtte.

Vandaag was de dag dat ze elkaar weer 
zouden zien, zo stond in de brief die 
Nijlpaard geschreven had. Nog voor hij 
hem zag, voelde Kikker aan het dreunen 
van de grond dat zijn vriend in aantocht 
was. Het duurde even voor hij verscheen, 
maar toen was hij er echt.

‘Dag, oude vriend,’ zei Nijlpaard.

‘Dag, oude vriend,’ zei Kikker.

Ze kenden elkaar al zo lang en ze wisten 
zoveel van elkaar, en toch was het nu 
even gek.

Ze waren nog twee losse wezens. Er zat te 
veel tijd tussen hen in. Hoe kregen ze die 
weg? Kikker sloeg zijn poten om de nek 
van Nijlpaard. Hij voelde de ruwe en ver-
rassend warme huid. Rustig streelde hij 
de rug van Nijlpaard. Gewoon, omdat het 

zo goed voelde. Het hielp: de tijd  
verdween.

‘Ik heb je gemist,’ zei Nijlpaard.

‘Ik jou ook,’ zei Kikker.

Zo bleven ze even staan,

‘Gek,’ zei Kikker. ‘Huid. Mijn huid zit om 
mij heen. Ik eindig daar. En jij ook. Het 
scheidt ons van elkaar. Maar als we el-
kaar aanraken, dan is er een samen.’

‘Dat is niet gek,’ zei Nijlpaard. ‘Dat is 
mooi.’

En zo was het.

Beeld en tekst: Iris Boter, In: Opendeur 87ste 
jaargang, nr. 1, januari 2021

Samen



In Stilte

Een weg moeten gaan

Zoals je het zelf niet gekozen hebt

Hoe nu verder?

Vanaf dit punt

Het dulden. Het verduren

Zoveel overkomen

Twijfels en vragen

Herijken?

Verdriet en boosheid

Onmacht

Wat hiermee te doen?

Verwijzing 
Ze trokken hem een purperen gewaad 
aan,  
vlochten een kroon van doorntakken  
en zetten hem die op. (Mk. 15,17) 

Dat dit mijn weg is!



 
 
 

Erbij blijven 
 
Misschien is dat wel het aller-moeilijkste 
voor mensen in ontmoetingen met mensen die lijden: 
erbij blijven. 
Er niet weglopen, maar blijven; 
machteloos wellicht, maar blijven! 
 
Hoogstens kunnen luisteren 
soms zonder een touw te kunnen vastknopen aan wat je hoort 
omdat de ander in verwarring is. 
Maar blijven. 
 
Soms niets horen dan een schreeuw, misschien vloeken 
en dan geen aandrang hebben tot vermanen, 
maar blijven luisteren. 
 
Soms luisteren naar alleen maar wanhopige stilte 
Terwijl je als moderne mens dààr het meeste bang voor bent, 
Stilte... en toch blijven. 
 
Niets, helemaal niets meer kunnen dan blijven 
zelfs als je weggejaagd wordt 
Op bereikbare afstand blijven, 
zodat wie lijdt nooit helemaal alleen is.



Opnieuw op weg
 
En dan sta je toch weer op 
Hoe? 
Soms vanzelf, of met heel veel moeite, 
Met steun of helemaal alleen. 
Niet in één keer alles 
Maar stap voor stap 
Al zoekende 
Ook verdwalend  
Gefrustreerd, verdrietig  
Krachtig en vastberaden 
Ook weer twijfel 
Maar nu, in dit moment, ga ik op weg 
 
Verwijzing 
Op de eerste dag van de week gingen de vrouwen  
heel vroeg in de ochtend naar het graf. Ze zeiden tegen elkaar: 
‘Wie zal voor ons de steen van de ingang van het graf wegrollen?’ 
Maar toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al was weggerold.  
(Mk. 16,2-3)

 
Halverwege 
 
Uit een dagboek van een man die kampt met verlammende angsten en die, zei het 
aarzelend en voorlopig, op weg gaat:

Ik sta niet aan het strand, maar er is hier water. Ik ben niet bang. Het lijkt even alsof de 
angst nooit heeft bestaan en er daarom ook nooit meer zal zijn, alsof het wezen dom-
weg nooit geboren is. Al mijn indrukken komen samen in een enkele Blik, waarmee 
alles gelijkelijk te bekijken valt en het onderscheid tussen wat is en wat zou moeten 
zijn volledig wegvalt. Beweging is de wil van alles op de weg, en ik ben in beweging. 
Dat ik nog niet ben aangekomen is van geen belang. Zolang ik in beweging ben, heb ik 
nog niet verloren. Ik weet dat ik mijn angst mee zal dragen tot mijn laatste ademtocht, 
maar ik vlucht niet meer, ik vecht. Mijn zee, mijn lezer, mijn liefste, mijn leven, mijn 
dood, waar jullie ook mogen zijn: ik kom eraan. Ik ben halverwege

Tekst naar: Reisoefeningen (2013), Ingmar Heytze





Stilgevallen 
 
Er is geen beweging meer. Van binnen en van buiten is alles stilgevallen. Alles voelt als 
teveel. De puf is eruit, de lol is weg. 
Moet ik hier voor altijd vast blijven zitten? Hoe kom ik weer op gang? Dit kan toch niet 
de bedoeling zijn? 
Ik wil…ik kan…ik ga…Kan ik dát kompas ter hand nemen? 
 
Verwijzing 
Josef van Arimatea kocht een stuk linnen,  
haalde Jezus van het kruis en wikkelde hem in het linnen.  
Daarna legde hij hem in een graf dat in de rots was uitgehouwen  
en rolde een steen voor de ingang. (Mk. 15, 46)

Nulpunt 
Nu ik alles heb verloren  
En de stilte mij verwacht  
En ik mijzelf heb teruggevonden  
Daar, waar ik dacht dat ik niet was

Nu ik alles los moet laten  
En het donker mij omarmt,  
Alle grond is weggeslagen,  
Moe gevochten en gestrand

Sta ik in de open vlakte  
Weet niet wat nog te geloven  
En ik heb niets te verliezen  
Dus ik geef me beter over

 

Nu ik de grens heb leren kennen  
Tot waar mijn handen kunnen gaan,  
Nu ik weet wat mij te doen staat  
Gebouwd op wat ik heb gedaan

Nu ik zie hoe op het nulpunt  
Ik door de leegte wordt gered  
En verbaasd ben hoeveel liefde  
Zich altijd weer naar buiten vecht

Ik sta hier in de open vlakte  
Weet niet wat nog te geloven  
En ik heb niets meer te verliezen  
Dus ik geef me beter over.

Stef Bos, Lied van Job van het album In 
een ander licht



Ik ben op reis 
Al weet ik niet waarheen 
Maar ergens stond geschreven 
Dat ik deze weg moest gaan 
En al aarzel ik soms even 
Langs die eindeloze baan 
Toch weet ik 
Iemand ging me voor 
En daarom 
Ga ik door 
 
Ik heb geen geld 
Geen kaart en geen kompas  
Maar ik zie de tekens 
En die zeggen mij genoeg 
En al geeft er niemand antwoord 
Op de dingen die ik vroeg 
Toch weet ik 
Aan het eind vind ik gehoor 

En daarom 
Ga ik door 
 
Ik ben een vogel die z’n vleugels spreidt 
Zo wil ik vliegen altijd verder dan de zon 
Ik ben een paard dat zonder teugels rijdt 
Maar er is iemand die me leidt 
En hij zegt: Kom 
 
Ik ben op reis 
Al weet ik niet waarom 
Maar ik luister naar de stilte 
En die zegt mij om te gaan 
En al verlaat ik al m’n vrienden 
Moet ik overal vandaan 
Toch weet ik 
Er is geen ander spoor 
En daarom 
Ga ik door

Pelgrimszegen



Voor meer tekst en inspiratie, kijk ook eens op www.bravisrustpunt.nl of bezoek eens 
één van de stiltecentra, aanwezig op beide locaties.

Heeft u behoefte aan gesprek of een luisterend oor? U kunt een gesprek met de  
geestelijk verzorger aanvragen bij de verpleging. Wij zijn er voor iedereen.
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http://www.bravisrustpunt.nl

