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7. Samen onderweg - wie gaat met ons mee? 
 

7.1. Oriëntatie 
 
 In het onderweg zijn voelen we sterker dan ooit de verbondenheid met elkaar; 

dat is verbinding, dat is religie, dat is vriendschap, dat is liefde, dat is God. 
 In de mensen die met ons mee gaan vinden we steun. Die steun kan je lezen 

als de steun van God die met ons meegaat. Dat is ook de naam van Jahweh: ‘ik 
ben er, altijd, voor jou’. Die aanwezigheid is voelbaar in de medemens die 
met ons meegaat. 
 

7.2. Inspiratie 
 

 Een inspirerend verhaal bij uitstek: De Emmaüsgangers 

Wanneer Jezus drie dagen dood is, gaan twee vrienden van Jezus uit Jeruzalem naar hun 
dorp Emmaüs, dat elf kilometer verder ligt. Ze praten over alles wat er de laatste dagen 
gebeurd is. Een man komt op hen af en vraagt: 'Waarover praten jullie toch de hele tijd?' 
Heel verdrietig blijven ze staan. Kleopas zegt: ‘Bent U dan de enige in Jeruzalem die niet 
weet wat daar de voorbije dagen gebeurd is?’ ‘Wat is er dan gebeurd?’ vraagt de man. 
‘Onze leiders hebben Jezus van Nazareth ter dood veroordeeld en ze hebben Hem zelfs 
gekruisigd. Hij was een profeet! Wij hadden zo gehoopt dat Hij Israël zou verlossen. Maar 
Hij is al drie dagen dood. Een paar vrouwen zeiden ons dat Hij weer leefde, maar wat 
moet je daar nu van denken?' De man zegt: 'Maar in de boeken van de profeten staat toch, 
dat Jezus zo moest sterven?' En Hij begint hierover te vertellen. Intussen komen ze aan bij 
het huis van de twee vrienden. Ze zeggen: 'Blijf bij ons, want het is al laat.' Hij gaat mee 
naar binnen. Even laten zitten ze aan tafel. Voor ze beginnen te eten, bidt de man tot God 
en deelt met hen het brood en de beker met wijn. Dan gaat de man weg. De vrienden 
kijken elkaar aan. De ene zegt: 'Dat was Jezus die met ons praatte.' En de ander zegt: 
'Toen Hij brood met ons deelde, wist ik dat Hij Jezus was.’ Meteen staan ze op en gaan 
terug naar Jeruzalem. 
 
Zoals ooit de Emmaüsgangers op weg gingen, 
zo gaan ook wij steeds opnieuw met elkaar op weg.  
Het is niet zo bijzonder, niets speciaals.  
Het gaat altijd over doodgewone mensen,  
alledaagse gebeurtenissen, lief en leed,  
geluk en ongeluk, angst en twijfel.  
Doodgewone mensen die klagen en hopen,  
die elkaar vertellen wat hen bezig houdt.  
Die ervaringen delen en ter sprake brengen,  
en ze laten bezinken tot ze helder worden  
op de bodem der herinnering.  
Mensen die intreden in elkaars verhaal 
en zo ‘samenhorig’ worden.  
Ze dragen elkaar op de weg van mens naar medemens, 
van vreemd tot vriend.  
Hun verbondenheid wordt een kracht die niet te breken is. 
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 Het leven kan moeilijk zijn  
 
Het leven kan moeilijk zijn 
en soms heb je zin om het op te geven  
maar je moet sterk zijn en doorgaan  
ook al twijfel je of je het wel aankunt.  
Maar als je genoeg in jezelf gelooft  
en weet wat je wilt  
dan kunnen wonderen gebeuren 
en zal je zien dat je niet alleen onderweg bent  
 

Hou vast aan je geloof  
ook al worstel je met vragen  
blijf ze stellen en luister naar de wegwijzers 
die je worden ingefluisterd 
en de weg zal uitklaren. 
Dan zal je lachen en zeggen: 
ik was verdwaald maar nu ben ik gevonden  
ik heb mijn voeten op vaste grond  
dank u God omdat gij mij niet hebt losgelaten. 
 

 Op stap met God 

Op het einde van zijn leven zag iemand zijn hele leven terug als in een film. Hij zag hoe 
hij langs de branding van de zee liep en hoe zijn stappen voetafdrukken achterlieten in het 
zand. Opeens bemerkte hij geen twee voetafdrukken, maar vier... ‘Van wie zijn die andere 
voetstappen?’ vroeg de man zich verbaasd af. ‘Dat zijn mijn voetstappen,’ antwoordde 
God. ‘Weet je, zonder dat je het besefte, ben ik heel jouw leven met jou op weg 
geweest.’ Wat verder merkte de man echter op: ‘Maar God, soms zie ik maar twee 
voetafdrukken in het zand, en dat juist op de moeilijkste momenten van mijn leven 

Waar was jij dan? Waarom liet je mij juist dan in de steek?’  ‘Kijk eens heel goed,’ zei 
God, ‘die voetstappen die je daar in het zand ziet, dat zijn de mijne. Want toen jij het in 
je leven juist zo moeilijk had, heb ik jou gedragen.’ 
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 Ik zal er voor je zijn, altijd 
 

Als je eenzaam bent en een vriend nodig hebt 
omdat het lijkt alsof er geen einde komt aan problemen  
probeer dan toch te blijven geloven 
dat er altijd liefde rondom jou zal zijn 
om de weg te verlichten. 
Wanneer je een vriend nodig hebt weet dan dat ik er zal zijn 
dat je niet alleen bent en niet bang hoeft te zijn. 
Zelfs al lijkt het of ik mijlenver weg ben 
weet dat ik aan je zijde sta 
en voel je niet eenzaam 
want overal rondom jou is mijn liefde.  
Wanneer de schaduwen dichterbij komen  
en je de moed lijkt te verliezen 
denk er dan aan dat je niet alleen bent 
maar dat overal rondom jou mijn liefde is 
om je naar huis te leiden. 
Als je maar in me gelooft komt alles goed  
ik zal eindeloos van je houden  
neem mijn hand en open je hart voor mij  
‘Ik zal er voor altijd zijn en ik zal je nooit loslaten’.  
 

 Tochtgenoot 
 
Tochtgenoot wordt hij die zijn vriendschap toezegt 
aan wie ontgoocheld is over de oprechtheid van mensen 
en niet langer in een gegeven woord kan geloven. 
Tochtgenoot wordt hij die een gevoel van beschutting geeft 
aan wie angstig is en zich weerloos voelt 
tegenover het onbekende dat hem wacht. 
Tochtgenoot wordt hij die enthousiasme kan doorgeven  
aan wie ontmoedigd en ontgoocheld is 
door het uitblijven van waardering en resultaten. 
 

 Een engel woont niet in de hemel 
 
Een engel woont niet in de hemel, 
de echte engel vind je in je straat, 
die engel kom je tegen als het werkelijk niet meer gaat. 
Die engel laat je voelen dat er nog zoveel op je wacht, 
laat je zingen en drinken aan een bron, 
leert je dansen al lijk je vleugellam, 
en wijst je op je kansen en het vertrouwen dat je het kan. 
Als die engel met je meeloopt, duurt het misschien een tijdje 
eer je het ziet en goed herkent, maar stilaan komt de dag 
dat je dankzij die engel zelf voor iemand een engel geworden bent. 
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 Verhuizen? 

Beste leerling, 
jij die in nasleeptijden van corona moet ‘verhuizen’. 
‘Verhuizen’; zie ik je denken? 
Jawel: ‘Verhuizen’! 
Want, jullie waren immers bij ons ‘te gast'. 
Zes, zeven, of iets minder jaren was je hier passant, 
en kwam je hier zoveel schooldagen. 
En dan, in je laatste schoolmaanden: corona. 
Plots was alles anders. 
Maar we bleven elkaar vinden en ontmoeten 
via de digitale snelwegen van deze tijd. 
Hopelijk mocht je ervaren 
dat onze bekommernis en onze zorg om jou 
niet veranderd was als plots alles veranderd was. 
We leerden ‘werken met de ellebogen’ 
om elkaar te begroeten. 
Toen je terug kwam op school 
waren we allemaal experts in handhygiëne en mondmaskers. 
We leerden ‘op afstand samen leren en leven’. 
Anders dan oorspronkelijk voorzien 
mogen we nu toch een orgelpunt plaatsen 
achter jullie secundaire schoolloopbaan. 
We mochten jullie vormen 
door leren en opvoeden 
-ja ook met afstandsonderwijs- 
tot volwassen jonge mensen. 
Je maakte of maakt nu een verdere studiekeuze. 
Of je gaat al meteen naar het werkveld. 
Dit om nu of later op een kritisch-creatieve manier 
je bijdrage te leveren aan de uitbouw van onze samenleving. 
Want jullie jongeren zijn de toekomst! 
En nu wordt de afstand 
-letterlijk en figuurlijk- nog groter! 
Want, bij ons ben je 'volgroeid'. 
En dus moeten jullie 'verhuizen'. 
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Karen Hagg schrijft hierover: 
(eventueel voor te lezen op een heel rustige streep muziek) 

Kom kind, 
het is je tijd, 
je moet op reis gaan. 
Alles heb ik voor je ingepakt, 
alles wat ik denk dat je nodig hebt 
voor deze reis van je leven. 
Er hangt zoveel van af, 
voor jou en voor de anderen die met je meegaan 
of die je onderweg nog zult ontmoeten. 
De weg die je moet gaan, is lang en onbekend… 
Nee, ik weet ook niet waarheen, 
Ik weet ook niet wat je te wachten staat. 
Ik zal het ook nooit weten, 
want ik kan niet met je mee… 
Ik zal je alleen maar uitzwaaien. 
Je bent zo opgewonden 
en tegelijk ook een beetje bang. 
Ik voel het, ik zie het wel, 
je rode wangen, je grote ogen… 
Ik ken ze maar al te goed 
van die andere keren 
dat je iets spannends moest overwinnen. 
Kind, 
als het goed is, ga je niet alleen, 
als het goed is, dan krijg je gezelschap 
van mensen 
die ook niet alleen voor zichzelf op weg zijn. 
Geef daarom ook jouw aandacht aan de anderen, 
aan voorbijgangers en medereizigers 
die het soms ook moeilijk hebben. 
Je kunt ze niet met pech aan de kant laten staan. 
Als je daaraan denkt 
dan zal het zijn alsof een engel van God je vergezelt. 
Als je dat doet 
dan zal hij bij je blijven, 
langer dan je ooit had durven hopen. 
Kom kind, 
het is je tijd, 
je moet gaan. 

 
 
  



 

38 

Kom kind - beste jongere, 
na al deze jaren: 
het is je tijd om te gaan, 
het is -jouw tijd- om te gaan… 
Bij ons ben je ‘volgroeid’; 
er is geen weg terug. 
Je humanoria -mensworden- hier; 
is ten einde. 
Kom kind, beste jongeren 
‘als het goed is, ga je niet alleen, 
als het goed is, dan krijg je morgen nieuw gezelschap’. 
Moge God ook bij momenten deel van jou gezelschap zijn: 
‘de Heer zegene en beware jou’. 
De Levende bescherme jou. 
We zegenen al het goede aan talenten in jou. 
We zegenen jouw toekomst, je verder zoeken en vinden; 
met vallen en telkens weer opstaan. 
Vaja con Dios. 
God moge met jou gaan. 
Het is jouw tijd om te gaan… 

 

7.3. Illustratie 
 
Liedjes in overvloed over vriendschap 
 
 You raise me up – Josh Groban 

https://www.youtube.com/watch?v=uyEokxi2hWY 
Als ik het niet meer zie zitten dan blijf ik hier stil wachten. Want ik weet dat 
je er voor me bent en me de kracht geeft om op te staan. 

 You’ve got a friend – Carol King: https://youtu.be/eAR_Ff5A8Rk 
 You’ve got a friend in me – Randy Newman 

 oorspronkelijke versie: 
https://www.youtube.com/watch?v=VSreYDydym0 

 Arno: je bent een vriend voor mij: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ai0p4cTcyQ4&feature=youtu.be 

 schattige versies van Claire: 
https://www.youtube.com/watch?v=Mzhk2aheNfI 
https://youtu.be/ukD8zj6ngVY 

 Metejoor: laat het voor de liefde zijn: 
https://www.youtube.com/watch?v=8_4IpkrAtUE&feature=youtu.be 
Afgescheiden zijn van je geliefde(n) tijdens deze corona-crisis kan heel zwaar 
wegen. ‘Maar we komen er. We komen er doorheen’… 

 Texas sun – Khruangbin 
https://www.youtube.com/watch?v=zSWNWWREtsI 
Rustige song die doet dromen van de zomer, van vakantie en van onderweg 
zijn met je vriend(in) of geliefde.  


