
 
Weekopening week 26 – Reizen 
 
De thema’s voor ‘De Oase’ worden ruim tevoren gekozen en het materiaal wordt daar dan op 
afgestemd. De mensen die dat doen, konden op dat moment natuurlijk niet weten dat het leven in 
deze week nogal anders zou zijn. 
Op dit moment van het jaar, op weg naar de zomervakantie, zou reizen iets zijn waar we allemaal wel 
mee bezig zouden zijn, of we nu een reis naar het zonnige zuiden van Europa in het vooruitzicht 
zouden hebben of gewoon een verblijf op een leuke camping op de Veluwe. 
Even leek het erop dat we allemaal thuis vakantie zouden moeten houden, in ‘Hintergarten’ zoals de 
reclame van een bekende supermarkt ons als idee aan de hand doet. Maar gelukkig zijn er veel 
grenzen weer geopend en daarmee veel vakantiebestemming weer bereikbaar. 
In dit alles geldt echter nog wel dat we de aanwijzingen rondom corona mee moeten nemen op reis. 
In veel andere landen geldt ook de ‘social distance’ en zijn mondkapjes soms een onderdeel van het 
dagelijkse straatbeeld. 
 
Op de poster een jongedame met een rugzak en een routekaart, 
en zo te zien heeft ze het lastig. Misschien heeft ze het gewoon 
warm en is ze moe, dat kan natuurlijk. Maar het zou ook zo 
maar kunnen dat het reizen haar tegenvalt, dat het allemaal 
anders uitpakt dan ze zich had voorgesteld. Dat het nog niet 
meevalt om onderweg vrienden te maken – en ze moet ook 
overal zelf voor zorgen en over nadenken.  
 
Dat dingen anders uitpakken dan we ons hadden voorgesteld, dat 
maken we allemaal wel eens mee. 
Ouders maken als hun kinderen nog heel klein zijn, soms plannen 
voor de toekomst van hun kind. Ze zien voor zich hoe hun zoon of 
dochter gezond opgroeit, veel vrienden en vriendinnen heeft, een 
mooie opleiding volgt en op weg gaat naar een prachtige toekomst. 
Jongeren maken ook vaak toekomstplannen voor zichzelf, en die 
komen als het over deze dingen gaat heel vaak overeen met de 
plannen van hun ouders. Natuurlijk blijven ze graag gezond, hebben 
ze graag een grote vriendengroep en dromen ze van een leuke baan, 
met toekomstperspectief. 
Dat doen we op school ook, voor onze leerlingen. We bieden ze goed onderwijs en tijdens de 3 of 4 
jaren dat ze dat onderwijs volgen, denken we ook met hen mee over daarna – over hun toekomst: 
wat vinden ze leuk om te doen, welke baan of welk vak past daarbij en hoe kunnen we er voor 
zorgen dat die dromen werkelijkheid worden? Wat is daar voor nodig? 
 
Je zou kunnen zeggen dat we zo met elkaar op reis zijn, dat we de rugzak vullen met de juiste bagage 
(kennis en vaardigheden) en zorgen voor een duidelijke routekaart. Een goede voorbereiding is de 
helft van het werk - voor elke reis. 
 
En toch…. en toch…. ondanks die goede voorbereiding kan het zo maar heel anders uitpakken. 
Kunnen we ons op enig moment moe voelen, teleurgesteld zijn, net als het meisje op de poster. 
Soms zien ouders hun kind een hele andere route kiezen dan zij hadden bedacht, en dat doet pijn. 
Als het je als jongere overkomt dat je gezondheid niet optimaal blijkt, zul je je route moeten 
aanpassen – en dat is zeker niet eenvoudig. 
En op school moeten we soms zien dat een leerling zijn of haar rugzak niet vult met de bagage die er 
toe doet – en dat is moeilijk om naar te kijken. 
 
 
 
 
 



 
In de Bijbel zijn ook veel voorbeelden van mensen die reizen. Er is het verhaal van Mozes, die met het 
gehele volk Israël op reis gaat. Abraham, die zijn hele bezit inpakt en met zijn gezin op weg gaat naar 
een betere toekomst. En de brieven van Paulus zijn echte reisverhalen. 
 
We lezen niet veel over de voorbereidingen die zij troffen voor hun reizen. Reizen was toen heel 
anders dan tegenwoordig: je had veel meer tijd nodig om ergens te komen en het was een stuk 
minder comfortabel. En rugzakken zoals die op de poster… die hadden ze toen nog niet. 
Als je hun reisverhalen leest, lees je ook dat die reizen niet vanzelf gingen, en dat ze onderweg 
moeilijke en ook verdrietige dingen mee maakten. Maar wat hen hielp om verder te gaan, al was het 
vaak langs een gewijzigde route – dus anders als zij tevoren hadden gedacht – was het vertrouwen 
dat God met hen mee reisde, dat Hij hen hielp en hen een andere route liet zien. 
En nee, dat betekende niet dat die reis vanzelf ging, dat er geen moeilijke dingen op hun weg 
kwamen. Maar het betekende wel dat ze verder konden, ook al was het langs een andere route. 
 
‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ is een regel uit een lied dat is geschreven als een groet die 
Christenen aan elkaar gaven als ze op reis gingen. 
 
Deze reisgroet geven wij jullie ook graag mee. 
Voor deze week, als er nog ‘gewoon’ school is en de laatste toetsen moeten worden gemaakt en de 
laatste opdrachten moeten worden ingeleverd. 
Voor straks, als het vakantie is en jullie op weg gaan naar ‘Hintergarten’, de Veluwe of het zonnige 
zuiden. 
Maar ook voor daarna, voor later, voor jullie reis naar en in de toekomst. 
Ga met God – en Hij zal met je zijn! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
         
 
Maar bestaat hospitality wel in coronatijd? De gastvrouw pakt de jas van een restaurantbezoeker 
niet aan. Je moeder of oma mag je geen kus geven als ze komt. En op school is een schouderklop er 
ook niet bij. Hoe gastvrij of hospitible kunnen we nog zijn? 
Op de hotelschool leren ze dat het bij hospitality vooral gaat om aandacht geven. 
Ook zonder hand of hug kun je iemand laten merken dat je blij bent dat ze er is, b.v. door hoe je haar 
begroet en aankijkt. Aandacht geven kan, ook op anderhalvemeter. Als je met een boog om iemand 
heen loopt, is er toch contact als je vriendelijk knikt. Echte gastvrijheid zit niet in de vorm, maar in de 
bedoeling erachter. 
Paulus, een volgeling van Jezus, schreef in verschillende brieven hoe hij vindt dat je als Christen moet 
leven. Eén van zijn aanwijzingen is: Laat iedereen u kennen als een vriendelijk mens. Gelovigen 



ervaren Gods aandacht voor mensen. Dat helpt hen om ook zelf vriendelijk te zijn.’Bij hem of haar 
kun je altijd terecht!  Zelfs op anderhalve meter!’ 
 


