Mensen van de weg
Op reis gaan roept bij veel mensen een prettig gevoel van vrijheid op. Juist nu in
deze tijd kunnen we daar erg naar verlangen. Een reis naar familie of vrienden,
een reis naar een andere plaats of land. De auto, een bus, de trein of een
vliegtuig kan je snel naar je vakantie bestemming brengen. Maar reizen kan ook
op een langzame en rustige manier plaatsvinden: wandelend of fietsend. Dan
geniet je nadrukkelijk van het onderweg zijn en is de reis tegelijk je
bestemming. Ook in de bijbel komen we reizigers tegen. Geroepen door een
Stem reisde Abraham een ‘geloofsreis’, waarin hij zich losmaakte van oude
zekerheden en zich toevertrouwde aan God. In de bijbel worden christenen
soms ‘mensen van de weg’ genoemd, want zij gaan met vallen en opstaan de weg
achter Jezus aan naar het komende Rijk. Met name in de middeleeuwen maakten
vele gelovigen pelgrimsreizen naar bedevaartsplaatsen. Ook vandaag kan reizen
een geloofservaring zijn, waarin ontspanning, bezinning, gebed en onverwachte
ontmoetingen ons verder brengen op de weg door het leven. En soms gaat er
even iemand mee op deze weg, een Reisgenoot.

Gebed
Als ik op reis ga, Heer,
en alles achter me laat,
ga ik over grenzen heen
en ziet het leven er anders uit.

Wees mijn reisgenoot, o Heer,
bewaar me en houd me vast
waar ik ook ben
en waarheen ik ook ga.
En als ik mensen ontmoet
geef me dan oog voor hen
want U brengt ze op mijn weg.
Laat mij uw majesteit beseffen
als ik kijk naar de hemel
en geniet van de natuur.
Geef me ook momenten van stilte
waarin ik tot rust kom
en nieuwe inzichten opdoe.
Wees mijn reisgenoot, o Heer,
want bij U ben ik veilig,
bij u ben ik thuis. Amen.1
Psalm 104
Prijs de HEER, mijn ziel.
HEER, mijn God, hoe groot bent u.
Met glans en glorie bent u bekleed,
in een mantel van licht gehuld.
U spant de hemel uit als een tentdoek
en bouwt op de wateren uw hoge zalen,
u maakt van de wolken uw wagen
en beweegt u op de vleugels van de wind,
u maakt van de winden uw boden,
van vlammend vuur uw dienaren.
U hebt de aarde op pijlers vastgezet,
tot in eeuwigheid wankelt zij niet.
6De oerzee bedekte haar als een kleed,
tot boven de bergen stonden de wateren.
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Toen u dreigde, vluchtten zij weg,
toen uw donderstem klonk, stoven zij heen:
naar hoog in de bergen, naar diep in de dalen,
naar de plaatsen die u had bepaald.
U stelde een grens die zij niet overschrijden,
nooit weer zullen zij de aarde bedekken.
U leidt het water van de bronnen door beken,
tussen de bergen beweegt het zich voort.
Het drenkt alles wat leeft in het veld,
de wilde ezels lessen er hun dorst.
Daarboven wonen de vogels van de hemel,
uit het dichte groen klinkt hun gezang.
U bevloeit de bergen vanuit uw hoge zalen,
de aarde wordt verzadigd en vruchtbaar:
gras laat u groeien voor het vee
en gewassen die de mens moet verbouwen.
Zo zal hij brood winnen uit de aarde
en wijn die het mensenhart verheugt,
geurige olie die het gelaat doet stralen,
ja, brood dat het mensenhart versterkt.
De bomen van de HEER zuigen zich vol,
de ceders van de Libanon, door hemzelf geplant.
De vogels bouwen daar hun nesten,
in hun kronen huizen de ooievaars.
De hoge bergen zijn voor de steenbokken,
in de kloven schuilen de klipdassen.
U hebt de maan gemaakt voor de tijden,
de zon weet wanneer zij moet ondergaan.
Als u het duister spreidt, valt de nacht,
en alles wat leeft in het woud gaat zich roeren.

De jonge leeuwen gaan uit op roof,
brullend vragen zij God om voedsel.
Bij zonsopgang trekken zij zich terug
en leggen zich neer in hun legers.
De mensen gaan aan het werk
en arbeiden door tot de avond.
Hoe talrijk zijn uw werken, HEER.
Alles hebt u met wijsheid gemaakt,
vol van uw schepselen is de aarde.
Zie hoe wijd de zee zich uitstrekt.
Daar wemelt het, zonder tal,
van dieren, klein en groot.
Daar bewegen de schepen zich voort,
daar gaat Leviatan, door u gemaakt om ermee te spelen.
En allen zien ernaar uit
dat u voedsel geeft, op de juiste tijd.
Geeft u het, dan doen zij zich te goed,
opent zich uw hand, dan worden zij verzadigd.
Verberg uw gelaat en zij bezwijken van angst,
ontneem hun de adem en het is met hen gedaan,
dan keren zij terug tot het stof dat zij waren.
Zend uw adem en zij worden geschapen,
zo geeft u de aarde een nieuw gelaat.
De luister van de HEER moge eeuwig duren,
laat de HEER zich verheugen in zijn werken.
Hij richt zijn oog op de aarde en zij beeft,
hij raakt de bergen aan en zij stoten rook uit.
Voor de HEER wil ik zingen zolang ik leef,
een lied voor mijn God zolang ik besta.
Moge mijn lofzang de HEER behagen,

zoals ik mijn vreugde vind in hem.
Zondaars zullen van de aardbodem verdwijnen,
onrechtvaardigen zullen niet meer bestaan.
Prijs de HEER, mijn ziel.
Halleluja!

Lied 835, Jezus, ga ons voor
Jezus, ga ons voor,
deze wereld door
en U volgend op Uw schreden,
gaan wij moedig met U mede.
Leid ons aan Uw hand,
naar het vaderland.
Valt de weg ons lang,
zijn wij klein en bang,
sterk ons Heer om zonder klagen,
achter U ons kruis te dragen.
Waar Gij voor ons trad,

is het rechte pad.
In de woestenij,
Heer, blijf ons nabij,
met Uw troost en met Uw zegen,
tot aan 't eind van onze wegen.
Leid ons op Uw tijd,
in Uw heerlijkheid.
Hoe onze reis ook zal gaan, daadwerkelijk op weg of als thuisblijver, ik wens u
een goede zomer toe waarin u zo af en toe mag ervaren dat uw reisgenoot bij u
is.
Dorine Keizer

