
     

     

 

 

Stijn opent de gordijnen van zijn slaapkamer en rekt zich nog eens even lekker uit. Wow! Dit 

is het begin van een prachtige dag. De zon komt op als een rode bal en verandert de lucht in 

een palet met schitterende pastel kleuren. ‘Dit is mijn dag,’ denkt 

prachtige wandeling maken.’ 

Met een rugzak op de rug, gevuld met boterhammen en drinken voor onderweg, verlaat 

Stijn zijn huis. Hij voelt hoe de eerste zonnestralen zijn gezicht strelen. 

orkest van fluitende vogels. Blij fluit hij zijn eigen wijsje, om daarmee ook de grote Schepper 

te bedanken voor de prachtige natuur om hem heen. Heerlijk, de wereld ligt aan zijn voeten, 

hij gaat er lekker op uit. Zijn gedachten fladderen vrolijk alle kanten op. Hij voelt zich zo 

licht als een vlinder. Op de maat van het wijsje dat hij fluit stappen zijn voeten langs mooie 

paden door bos en hei. 

Stijn is alleen met de vogels en dieren om hem heen. Als hij een tijdje heeft gelopen, rust hij 

even op een bank om iets te eten en te drinke

zon. Opeens staat er iemand voor hem, zodat hij de zon niet meer voelt. 

schaduw over hem heen valt en opent verschrikt zijn ogen. ‘Hallo’, groet de vreemdeling. 

‘Mag ik me even aan je voor

eindje met je meeloop? Ik ben niet graag alleen, weet je. Als ik samen met een ander ben 

kan ik mijn gedachten met hem delen.’ 

je mee?’  

Stijn vertelt blij over zijn leven en Zorgdrager luistert naar de enthousiaste en onbezorgde 

woorden. Als Stijn stil staat, om naar het fluiten van een onbekende vogel te luisteren, 

neemt Zorgdrager het gesprek over. ‘Joh, je vertelde net dat jij je geen zorge

maken, omdat je een Vader in de hemel hebt die voor je zorgt?’ 

 

 

 

 

   

   De wandeling 

opent de gordijnen van zijn slaapkamer en rekt zich nog eens even lekker uit. Wow! Dit 

is het begin van een prachtige dag. De zon komt op als een rode bal en verandert de lucht in 

een palet met schitterende pastel kleuren. ‘Dit is mijn dag,’ denkt Stijn, 

 

Met een rugzak op de rug, gevuld met boterhammen en drinken voor onderweg, verlaat 

zijn huis. Hij voelt hoe de eerste zonnestralen zijn gezicht strelen. Stijn

Blij fluit hij zijn eigen wijsje, om daarmee ook de grote Schepper 

te bedanken voor de prachtige natuur om hem heen. Heerlijk, de wereld ligt aan zijn voeten, 

hij gaat er lekker op uit. Zijn gedachten fladderen vrolijk alle kanten op. Hij voelt zich zo 

ht als een vlinder. Op de maat van het wijsje dat hij fluit stappen zijn voeten langs mooie 

is alleen met de vogels en dieren om hem heen. Als hij een tijdje heeft gelopen, rust hij 

even op een bank om iets te eten en te drinken. Hij sluit tevreden zijn ogen tegen de felle 

zon. Opeens staat er iemand voor hem, zodat hij de zon niet meer voelt. 

schaduw over hem heen valt en opent verschrikt zijn ogen. ‘Hallo’, groet de vreemdeling. 

‘Mag ik me even aan je voorstellen? Mijn naam is Zorgdrager. Vind je het goed als ik een 

eindje met je meeloop? Ik ben niet graag alleen, weet je. Als ik samen met een ander ben 

kan ik mijn gedachten met hem delen.’ Stijn knikt: ‘Oké, ik wilde net weer verder gaan. Ga 

vertelt blij over zijn leven en Zorgdrager luistert naar de enthousiaste en onbezorgde 

stil staat, om naar het fluiten van een onbekende vogel te luisteren, 

neemt Zorgdrager het gesprek over. ‘Joh, je vertelde net dat jij je geen zorge

maken, omdat je een Vader in de hemel hebt die voor je zorgt?’ Stijn knikt. 
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Stijn geniet van het 
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te bedanken voor de prachtige natuur om hem heen. Heerlijk, de wereld ligt aan zijn voeten, 

hij gaat er lekker op uit. Zijn gedachten fladderen vrolijk alle kanten op. Hij voelt zich zo 

ht als een vlinder. Op de maat van het wijsje dat hij fluit stappen zijn voeten langs mooie 

is alleen met de vogels en dieren om hem heen. Als hij een tijdje heeft gelopen, rust hij 
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zon. Opeens staat er iemand voor hem, zodat hij de zon niet meer voelt. Stijn voelt hoe zijn 

schaduw over hem heen valt en opent verschrikt zijn ogen. ‘Hallo’, groet de vreemdeling. 

stellen? Mijn naam is Zorgdrager. Vind je het goed als ik een 

eindje met je meeloop? Ik ben niet graag alleen, weet je. Als ik samen met een ander ben 

knikt: ‘Oké, ik wilde net weer verder gaan. Ga 

vertelt blij over zijn leven en Zorgdrager luistert naar de enthousiaste en onbezorgde 

stil staat, om naar het fluiten van een onbekende vogel te luisteren, 

neemt Zorgdrager het gesprek over. ‘Joh, je vertelde net dat jij je geen zorgen hoeft te 

knikt.  



 

 

 

 

 

 

 

‘Maar stel je nou eens voor dat…’ Nu is Zorgdrager lange tijd aan het woord. Hij noemt 

allerlei situaties waardoor je je toch echt wel zorgen moet maken. ‘Het zal je maar gebeuren 

dat je zo ziek wordt, dat je niet meer kunt werken. Wie moet je dan verzorgen? En als je 

minder geld hebt, hoe betaal je dan je rekeningen? Kun je dan nog wel blijven wonen in dat 

mooie huis? En stel je voor dat je wasmachine het opeens niet meer doet. Of je koelkast 

gaat kapot…’ Stijn stelt zich voor hoe zijn leven er dan uit zou zien. Hij rilt en kijkt naar de 

lucht. Jammer, de eerste wolken schuiven voor die warme bol, waardoor het niet meer zo 

behaaglijk is. Zorgdrager legt als een goede vriend zijn hand op zijn schouder, die hand 

voelt koud en zwaar aan. Stijn merkt dat zijn voeten moe worden. Hoe lang heeft hij al 

opgelopen met deze nieuwe vriend?  

Net als hij op een bank even wil uitrusten, verschijnt er plotseling een nieuwe wandelaar. ‘Ik 

raad je aan om niet te gaan zitten.’ roept hij hem toe. ‘Zie je de lucht? Als je het mij vraagt 

komt er straks een flinke onweersbui. En het zal me niet verbazen als het met gevaarlijke 

windstoten gepaard gaat.’ Stijn kijkt hem vragend aan, wie is die vreemdeling? ‘Ik zal me 

even voorstellen’, grijnst hij. ‘Ik heet Angst Bangert. Is het goed als ik met jullie oploop? Ik 

stel voor dat we vlug terug lopen naar het dorp. Met zijn drieën kunnen we goed in de pas 

lopen.’ Zonder een antwoord af te wachten, neemt Bangert Stijn bij de arm en zet de pas 

erin. Stevig lopen ze door, opgejaagd, om voor het naderende noodweer thuis te zijn. Stijn 

merkt al snel in de gesprekken dat Zorgdrager en Bangert goede vrienden zijn. Bangert 

noemt allerlei angstige situaties die je kunnen overkomen, en Zorgdrager vult hem aan en 

spreekt zijn zorgen daarover uit. Stijn probeert te fluiten, maar voelt hoe zijn keel op slot zit. 

Een gevoel van angst beklemd zijn keel en maakt dat hij zich misselijk voelt. Zorgdrager 

begrijpt hoe hij zich voelt. ‘Hè makker’, zegt hij bezorgd, ‘je voelt je niet zo lekker, zie ik. Zal 

ik eens kijken of ik een aspirientje voor je heb?’ Stijn voelt hoe hij zijn zware arm om zijn 

schouders legt. Zijn benen voelen opeens loodzwaar en zijn voeten zijn pijnlijk en moe. Stijn 

zucht. Ook Angst Bangert voelt met hem mee ‘Het zou heel goed kunnen dat je tijdens je 

wandeling een ziekte hebt opgelopen,’ zegt hij betrokken. Het Is toch niet normaal, een 

dichtgeknepen keel, benen die niet vooruit willen, en dat in combinatie met misselijkheid en 

rillen… Als je thuis bent zou ik meteen de dokter bellen en er eens goed naar laten kijken.’ 

Stijn knikt. Hij verlangt opeens naar zijn warme bed, gordijnen dicht en slapen tot dat nare 

gevoel is verdwenen. Hij kan wel huilen, alles lijkt opeens zo somber. Zijn gedachten lijken 

op de donkere dreigende wolken die vertellen dat de bui elk moment kan losbarsten. Stijn 

rilt. Een harde koude wind waait door zijn felgekleurde zomershirt en bezorgd hem 

kippenvel. De stemmen van Zorgdrager en Bangert overschreeuwen het geluid van de wind. 

Ze hebben Stijn, elk aan een kant, stevig bij de arm genomen, en duwen hem voort.  

 

 

 

 

 



 

Stijn ziet een bank, even rusten, even maar… ‘Doorlopen’, roept Zorgdrager, ‘straks wordt 

je kletsnat en je bent al zo ziek.’ ‘ Het is gevaarlijk om in het bos te lopen als het zo gaat 

onweren,’ schreeuwt Bangert. ‘Je zult maar geraakt worden door de bliksem en…’ Stijn 

voelt hoe de tranen in zijn ogen prikken. Alles doet pijn en hij wringt zich los uit de armen 

van deze mannen. Een snik ontsnapt uit zijn keel: ‘O lieve Vader, ik kàn niet meer. Help me!’ 

Met gesloten ogen ploft hij op de bank neer. Hè, even rusten…  

Rusten? Stil eens… het geluid van de stormwind en de schreeuwende stemmen van de twee 

wandelaars zijn opeens verdwenen. Waar zijn ze zo snel gebleven? Hebben ze hem alleen 

achtergelaten? Stijn opent zijn ogen en kijkt verbaasd om hem heen. Ze zijn weg. Naast 

hem zit een Man die hem vriendelijk toelacht. Als Stijn naar zijn stralende ogen kijkt, voelt 

hij zich warm worden van binnen. ‘Wie bent u?’ vraagt Stijn. ‘En wat komt u hier doen? 

Straks komt er regen, storm en onweer.’ De Man lacht en wijst naar de lucht. Stijn ziet hoe 

de donkere wolken weg drijven. ‘Je hebt mijn Vader geroepen en Hij heeft Mij gestuurd om 

je te helpen.’ Stijn haalt opgelucht adem. Dat benauwde, misselijke gevoel lijkt weg te 

waaien met die donkere wolken. De zon breekt door en de warme zonnestralen voelen als 

een behaaglijk warme deken om hem heen. Wonderlijk, het is net of de Man die naast hem 

zit hem al heel goed kent. ’Waar zijn Zorgdrager en Bangert zo vlug gebleven?’ vraagt Stijn. 

‘Ik heb ze weggestuurd. Als Ik er ben is er geen plaats meer voor hen.’ De nieuwe Vriend legt 

zijn hand op zijn schouders, en de warmte van zijn hand doortintelt en verwarmt zijn hele 

lichaam. Stijn voelt zich van binnen licht en blij worden als de vlinder die fladderend op zijn 

knieën gaat zitten, en een palet met prachtige kleuren op zijn vleugels toont. Stijn lacht: 

’Hoor, de vogels fluiten weer. Mooi he, zo’n orkest van jubelklanken.’ Zijn Vriend geeft hem 

een knipoog. ‘Rust maar uit, zolang als je wilt. Vind je het goed dat we samen genieten van 

al het moois wat mijn Vader heeft gemaakt?’ Stijn knikt. Ze praten en lachen de hele dag. 

Stijn vindt het fijn om hem van alles te vertellen. Heerlijk, om te ontdekken dat hij een 

vriend is die hem echt begrijpt.  

De uren vliegen voorbij. Als de zon onder gaat en paars - oranje tinten de lucht vullen, zucht 

Stijn: ‘Wat jammer, ik moet weer naar huis.’ ‘Zal Ik je thuis brengen? Als je wilt blijf Ik altijd 

bij je.’ Samen lopen ze gearmd naar huis. 
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