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8. Op hoop van zegen – wat wensen wij elkaar toe? 
  
8.1. Oriëntatie 

 
 Zegenen: een oud werkwoord, dat we niet zoveel meer gebruiken. Zegenen is 

het beste toewensen. Het Latijnse woord voor ‘zegenen’ is ‘benedicere’  en 
dat betekent letterlijk: het goede zeggen. 

 Zegenen is dus het goede zeggen over en van elkaar, maar elkaar ook het 
goede toewensen. 

 Wat wensen we elkaar toe? 
 

8.2. Inspiratie 
 
 De zegen staat centraal in het boek Tobit 

Het boek Tobit is een prachtig literair werkje, een knap gecomponeerd verhaal met een 
‘happy end’. Het verhaal heeft kenmerken van een sprookje, vol spreuken en gedachten 
over het leven, een testament en afscheid nemen, op weg gaan en zoeken naar een 
levensdoel, worstelen met pijn en verlies, bidden, dankbaarheid en verbondenheid.  Het 
gaat over een zoon Tobias en zijn vader Tobit (of Tobias senior). Beide namen zijn 
eigenlijk verschillende vormen van hetzelfde Hebreeuwse woord ‘tov’ wat we eigenlijk 
kunnen vertalen met tof of goed en in het verhaal verwijzen deze namen naar Gods 
goedheid en zegen. De symbolische figuur en zichtbare gestalte daarvoor is Rafaël 
(etymologisch betekent dit ‘God helpt’) die mee op weg gaat met Tobias als reisgezel 
wanneer die door zijn vader op weg gestuurd wordt om ergens een geleend bedrag te gaan 
ophalen. Zo gebeurt het proces van volwassenwording voor Tobias onder de leiding en met 
de goede raad van een ‘engel’ van God, die pas op het einde van het verhaal als zodanig 
herkend wordt. Onderweg blijkt Rafaël een meer dan bekwame gids te zijn, hij helpt 
Tobias om zijn toekomst te vinden en de hindernissen op de weg daarnaartoe te 
overwinnen. In die zin is Rafaël ook symbool voor wat mensen voor elkaar kunnen 
betekenen, hoe zij engelen voor elkaar kunnen zijn. Maar mensen kunnen die taak pas 
volbrengen vanuit de grondervaring dat ze zelf behoed en geleid worden en geborgen zijn, 
vanuit een fundamenteel basisvertrouwen en geloof dat we omringd zijn door een 
onvoorwaardelijke Liefde. 
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In het volgende fragment (Tobit 5.17-23) horen we hoe vader Tobit zijn zoon Tobias op 
weg zendt, onder begeleiding van Rafaël: 
 

Vervolgens zei Tobit tot Tobias: 'Maak je klaar voor de tocht. Ik hoop dat jullie een 
voorspoedige reis mogen hebben.' Toen zijn zoon zich voor de reis gereed maakte, zei 
zijn vader: 'Ga nu met die man op reis. Dat God, die in de hemel woont, jullie langs de 
goede weg geleide en moge zijn engel jullie vergezellen.' En beiden begaven zich op 
weg. De hond van Tobias ging met hen mee.  Maar Anna, zijn moeder, kon haar tranen 
niet bedwingen en zei tot Tobit: 'Waarom heb je onze jongen op reis gestuurd? Was hij 
niet de stut voor onze hand, zolang hij hier bij ons leefde?  Geld is ook maar geld. Bij 
onze jongen vergeleken mag het niet meer zijn dan slijk.  20Wat de Heer ons gegeven 
heeft om van te leven, dat is ons genoeg.'  Tobit gaf haar ten antwoord: 'Maakt je toch 
geen zorgen, zuster. Hij zal gezond en wel terugkomen en jouw ogen zullen hem weer 
zien.  Een goede engel trekt immers met hem mee; zijn reis zal voorspoedig zijn en 
behouden keert hij terug.'  Toen droogde ze haar tranen. 

 
 Mooi lied hierbij: You say I’m loved van Lauren Daigle 

https://www.youtube.com/watch?v=sIaT8Jl2zpI 
Wat er ook gebeurt, hoe zwak ik me ook voel, ik vertrouw op de onvoorwaardelijke 
Liefde die me omringt. 

 
Ook al is het verhaal van Tobit meer dan tweeduizend jaar oud, toch is het nog altijd zeer 
actueel en blijft het herkenbaar, ook in deze coronatijden. Het gaat immers over ziekte en 
genezing, over de zorg en intergenerationele verbondenheid tussen jongeren en ouderen, 
over faalangst en vertrouwen, over loslaten, afscheid nemen en volwassen worden, over op 
weg gaan en thuiskomen. Het vertelt over de groei naar volwassenheid, over de drang om 
thuis weg te gaan en zijn eigen weg te zoeken maar ook over de zorg en verbondenheid die 
er voor elkaar blijft. Enerzijds belicht het de zoektocht  en twijfel bij de jonge generatie: 
net als Tobias zijn  jongeren soms onzeker over hun toekomst en stellen ze zich de vraag of 
ze de verwachtingen die anderen in hen stellen, wel zullen kunnen waarmaken.  
Anderzijds gaat het ook over het leren aanvaarden en loslaten bij de oudere generatie: net 
als Tobit weten ouderen wat het betekent om afscheid te moeten nemen, om minder te 
kunnen, om te voelen dat men aftakelt, om te worstelen met het leven dat ze geleid 
hebben. Het verhaal eindigt met de droom die we allemaal hebben: Tobias vindt zijn weg 
en bestemming samen met Sarah en de oude Tobit en Anna kunnen met een gerust hart 
het leven loslaten want de toekomst gaat verder in hun kinderen en kleinkinderen. Daarom 
schrijft Tobit ook een lied om God te danken voor zijn zegen vanuit het besef dat een 
mens niet alles helemaal in handen heeft, leven in se niet maakbaar is en het mooiste 
uiteindelijk iets is dat ons overkomt en gegeven wordt.  
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8.3. Illustratie 
 

 lied van Trinity: May you have 
https://www.youtube.com/watch?v=5HG7JB8Z0g4 
We wensen je een gezegende toekomst! 

May you have a roof above your head 
May your house be home to you, the table filled with bread 
May you have soft and silent sleep, all trough the night 
May your lover in your arms be your delight 
 
May you have enough to go around 
May you have the world to know, what you can live without 
May you have a full days work to do, and time was spend with all your children's kin to your 
life's end 
 
A wall for the wind 
And a fire for the cold 
A coat for the rain 
And a friend for the road 
 
A wall for the wind 
And a fire for the cold 
A coat for the rain 
And a friend for the road 
 
May you be at piece with who you are 
May you laugh and cry with those around you near and far 
May you heart be found my love, that will survive 
In all that changing seasons of your life 
 
A wall for the wind 
And a fire for the cold 
A coat for the rain 
And a friend for the road 
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 Moge je ziel je tot rust brengen 
 

Moge je ziel je tot rust brengen,  
je troosten en je vernieuwen.  
Moge het licht van je ziel je leiden.  
Moge het licht van je ziel het werk zegenen dat je doet  
met de verborgen liefde en de warmte van je hart.  
Moge je in wat je doet de schoonheid van je eigen ziel ontwaren.  
Moge de heiliging van je werk heling brengen,  
licht en vernieuwing voor hen met wie je werkt  
en voor hen voor wie je werkt.  
Moge je werk je nooit vervelen.  
Moge het in je binnenste bronnen van vernieuwing,  
inspiratie en verwondering doen opborrelen.  
Moge je steeds aanwezig zijn in wat je doet en  
moge je jezelf nooit verliezen in koele afstandelijkheid.  
Moge de dag je nooit tot last zijn.  
Moge de dageraad je treffen:  
wakker en alert, elke nieuwe dag tegemoet gaand  
met dromen, mogelijkheden en beloftes.  
Moge de avond je vinden: dankbaar en voldaan.  
En moge je steeds weer gezegend, beschut en beschermd  
de nacht ingaan.  
 

 Ik wens je dat je mag zijn: 

Ik wens dat je mag zijn: 
jong genoeg om geestdriftig te blijven 
Groot genoeg om over kleine hindernissen heen te stappen 
Klein genoeg om je steeds opnieuw te verwonderen 
Persoonlijk genoeg om geen massamens te worden 
Bewogen genoeg om veel samen te doen 
Vroom genoeg om te kunnen bidden 
Begrijpend genoeg om oprecht te vergeven 
Sterk genoeg om de zwakken te steunen 
Nederig genoeg om het met God en de mensen te wagen 
Liefdevol genoeg om jezelf te vergeten. 
Piet Stienaers 
 

 Grex Vocalis: An Irish Blessing 
https://www.youtube.com/watch?v=jB941yevBoQ 
Ik wens je alle goeds en hoop dat we elkaar, op een dag, terug mogen ontmoeten.  

 Novastar: The best is yet to come 
https://www.youtube.com/watch?v=3aPygwN_eHM 
De boodschap van het lied “The Best is Yet To Come” is vrij duidelijk. Het beste 
moet nog komen! Het verhaal eindigt niet bij ons afstuderen. Het begint net en het 
beste moet zelfs nog komen. 


