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"Maak mij, Heer, met uw wegen vertrouwd, leer mij uw paden te gaan." (Psalmen 24:4) 

Deze psalm presenteert ons een man die zich omringd weet door gevaren en bedreigingen. 
Hij moet de juiste weg vinden die hem uiteindelijk naar een veilige plek leidt. Wie kan hij om 
hulp vragen?  

In het besef van zijn kwetsbaarheid richt hij eindelijk zijn ogen op en roept de Heer aan, de 
God van Israël. Die heeft zijn volk nooit in de steek gelaten. Hij heeft het geleid op de lange 
reis door de woestijn naar het Beloofde Land.  

Wie op weg gaat, krijgt de kans een nieuwe intimiteit met God te vinden en zich over te 
geven aan zijn liefde. ‘Op weg zijn’ is in de taal van de Bijbel een reizen met God, en ook een 
levensles, want al reizend kun je Gods plan leren zien.  

"Maak mij, Heer, met uw wegen vertrouwd, leer mij uw paden te gaan." 

Vaak zijn we in het leven geneigd zelf de weg te vinden. We denken ons wel te redden. Maar 
dan stuiten we op tegenslagen en tekortkomingen. We raken onzeker en verward. We willen 
het kompas van het leven weer vinden.  

Deze psalm biedt ons een grote hulp. We worden aangespoord om ons tot God te wenden, 
te komen tot een gesprek met Hem. We zoeken zijn nabijheid en vriendschap. We krijgen de 
moed om de weg te gaan waar Hij ons wil hebben en om te volgen wat Hij ons wil zeggen. 
We durven met meer moed uit onszelf te treden en de weg van de liefde te gaan.  

Deze psalmtekst is een gebed dat ons de hele dag kan begeleiden en van elk moment, of dat 
nu vreugdevol of pijnlijk is, een etappe maken op onze levensreis.  

"Maak mij, Heer, met uw wegen vertrouwd, leer mij uw paden te gaan." 

In Zwitserland heeft Hedy, moeder van vier kinderen, zich altijd ingezet om het Woord te 
leven. Nu is ze ernstig ziek. Ze weet dat ze op het punt staat het einddoel van haar reis op 
aarde te bereiken.  

Haar vriendin Kati vertelt: "Tijdens elk contact, ook met het verplegend personeel, is Hedy steeds 
gericht op de ander en vol belangstelling, ook al is het nu erg moeilijk voor haar geworden om te 
spreken. Ze bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en geeft haar ervaring door. Ze is alleen 
maar liefde, een levend ‘ja’ aan de wil van God! Ze trekt veel mensen aan: vrienden, familie, 
priesters. Allemaal zijn ze onder de indruk van haar aandacht voor alle bezoekers en van haar 
kracht.” 
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Chiara Lubich sprak over het leven als een ‘heilige reis’. Ze schreef: “De ‘heilige reis’ is onze 
levensreis naar God. Waarom maken we van het enige leven dat we hebben niet een heilige reis, 
want het is de Heilige zelf die ons opwacht. Zelfs degenen die geen religieuze overtuiging hebben, 
kunnen van hun leven een meesterwerk maken door oprecht en integer te leven.  

Als het leven een ‘heilige reis’ is op het pad van Gods wil, dan moeten we iedere dag iets verder 
komen. Maar wat wanneer we stilvallen? Moeten we deze onderneming dan maar opgeven, 
ontmoedigd door onze gebreken? Nee, op die momenten is het toverwoord ‘opnieuw beginnen’. 
We mogen alles toevertrouwen aan de genade van God en meer op Hem vertrouwen dan in onze 
eigen mogelijkheden.  

Er is nog een geheim: samen verder gaan. Als we verenigd zijn in de liefde en elkaar nabij zijn, zal 
de Heilige in ons midden zijn. Hij zelf is onze ‘Weg’. Hij zal ons Gods wil duidelijker doen begrijpen 
en in ons het verlangen wekken om die uit te voeren. In eenheid met anderen zal alles 
gemakkelijker zijn en zullen we het geluk ervaren dat is beloofd aan wie deze ‘heilige reis’ 
ondernemen.”1 

Letizia Magri 

                                                 
1 Chiara Lubich, Woord van leven van december 2006, in Nieuwe Stad dec. 2006, blz. 10. 
 


