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3. Kruispunt: welke weg zullen we inslaan? 
 

3.1. Oriëntatie 
 
 We staan op een kruispunt van ons leven, we kunnen verschillende wegen uit: 

welke weg zullen we kiezen? waartoe voelen we ons geroepen? 
 Daar waar je eigen talenten en de noden van de wereld elkaar ontmoeten, op 

dat kruispunt ligt je roeping 
 De vraag is niet zozeer: wat gaan we studeren/doen, maar wel: voor wie 

willen we er zijn, voor wie willen we studeren en werken? 
 Zoekende mensen zijn mooie mensen; “wie het antwoord op de grote vragen 

van het leven heeft gevonden, heeft slecht gezocht” 
 

3.2. Inspiratie: 
 
 Eerste Testament: 

 
 Exodus-gedachte: ‘niet de top, maar de weg zelf is het doel’ 
 Het volk van Israël werd bevrijd uit het land van de slavernij. Mozes 

leidde zijn volk, zag op het einde van zijn leven zelf het beloofde land, 
maar stierf voor hij er kon binnengaan. 
 

 Nieuwe Testament: Marcus 10, 17-22: Jezus en de jongeling 

Terwijl Jezus met zijn leerlingen onderweg is, loopt er iemand naar Hem toe. Hij knielt 
voor Jezus en vraagt: ‘Goede Meester, wat moet ik doen om in de hemel te komen?’ 
‘Waarom noemt u Mij goed?', vraagt Jezus, 'Niemand is goed! Alleen God is goed. En wat u 
moet doen, dat weet u toch: niet doden, trouw zijn, niet stelen, niet vals getuigen, 
niemand oplichten, eerbied hebben voor uw vader en uw moeder.’ 

De jongeman zegt: ‘Meester, Dat doe ik al allemaal van toen ik klein was.’ 

Jezus kijkt hem lief aan. Dan zegt Hij: ‘U kunt nog één ding doen: verkoop alles wat u hebt 
en geef het aan arme mensen. Zo krijgt u een schat in de hemel. Kom dan terug om Mij te 
volgen.’ 

 
 Uit de visietekst van Katholieke Dialoogschool: 

 
“Op het kruispunt van onderwijs, Kerk en samenleving verwelkomt de katholieke 
dialoogschool gastvrij iedereen, van welke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond 
ook. Zonder uitzondering nodigt ze leerlingen (internen, cursisten, studenten), ouders, 
personeelsleden en bestuurders uit aan haar onderwijsproject mee te werken. Vanuit haar 
christelijke inspiratie wil ze ieder hiertoe uitdagen, motiveren en kracht geven.” 
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3.3. Illustratie: 
 
 Een weg afgelegd, 

Een weg afgelegd, 
ongeveer 18 jaar lang. 
Een eigen geschiedenis 
hechte vrienden 
bekend terrein 
van thuis en school.  
Met alle vreugde en pijn 
om wat voorbij is 
sta je hier nu 
met gespannen verwachting. 
Wat zal het worden? 
Een keuze om te maken 
opnieuw beginnen. 
Jouw eigen weg gaan 
tochtgenoot van velen. 
Een nieuwe manier van  
studeren, leven, zijn. 
Hopen op het oorspronkelijk geluk 
de andere 
in vreugde  
te vinden. 
Wat zal het worden? 

 
 Een nieuw kruispunt 

Vandaag staan jullie op een nieuw kruispunt, 
achter jullie ligt de weg hiernaartoe 
met herinneringen aan onbezorgd jong zijn, 
samen school lopen en  groeien naar volwassenheid. 
 
Voor jullie ligt een wereld vol ongekende mogelijkheden, 
ongebaande wegen en veel toekomstdromen. 
Wat zal het worden?  
Welke weg zal die van jullie zijn?  
Je zal hem voor een groot deel zelf moeten maken, 
een levensweg ligt nooit klaar uitgetekend. 
 
Soms verloopt alles heel anders dan in je dromen, 
alles verloopt niet altijd volgens plan. 
Er zijn dagen dat je weg vol scherpe stenen steekt, 
steil bergop gaat en voert langs donkere ravijnen. 
Dan moet je leren om je krachten te doseren 
en vol te houden, elke dag opnieuw.  
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Je zal mensen tegenkomen die met je meegaan, 
soms is er een ontmoeting die echte vriendschap wordt, 
koester die vrienden want ze helpen je  
om de weg te gaan die de jouwe is, 
ook als die moeilijk is.  
 
Dank omdat jullie er waren voor wie het moeilijk heeft. 
Dank voor de steun en de nabijheid 
die onvergetelijk in de herinnering blijven  
en een bron van kracht kan zijn voor wat komen zal. 
 
Geniet van elke dag die jullie gegeven is, 
vind vreugde in de kleine dingen,  
draag zorg voor jullie gezondheid, 
ze is de garantie voor al jullie plannen en dromen. 
Dat het jullie goed mag gaan! 
 

 Read all about it, Pt. III - Emili Sandé 
https://www.youtube.com/watch?v=vaAVByGaON0 
We zijn allemaal prachtige mensen. Als we geloven in onszelf, als we stoppen met 
bang zijn, dan kan elk van ons echt het verschil maken. 

 Till the sun comes up - Jack and the Weatherman 
youtube.com/watch?v=BwSVypzkmhg 
Het leven lonkt, de vrijheid lonkt. Laten we alle overbodige zaken over boord 
gooien, zij belemmeren ons op onze weg.  

 This fight - Tout va bien 
https://www.youtube.com/watch?v=MyZB8j1gfJA 
Het komt goed, geloof me, ook al gaat het nu zo moeilijk. Ooit zal je je 
worstelingen kunnen loslaten en echt voluit leven.  

 ‘Run’ - Emma Bale  
https://www.youtube.com/watch?v=DSmYlpoosA0 
Over op weg durven gaan. 

 Family of the Year: Hero 
https://www.youtube.com/watch?v=iMVc0vG4K_k 
De interpretaties van het lied “Hero” zijn nogal uiteenlopend. Een thema dat 
centraal staat in het lied is losgelaten worden en serieus genomen worden. 
Jongeren herkennen dit gevoel. Bij hun afstuderen worden ze voor een stuk 
losgelaten in de wereld en gaan ze verder op hun eigen weg. 

 
 

 

  


