
LEVENSWEGEN 
 

Regelmatig krijg ik de vraag wat ik doe, wat mijn taken zijn, waarom ik maar weinig 
te zien ben in de vieringen en wat mensen van mij kunnen verwachten. Daarom wil 
ik graag iets van mijn ervaringen in het diaconaal opbouwwerk met jullie allen delen. 
Soms zal ik ook mijn vragen laten doorklinken, mijn zorgen om mensen, om politiek 
leiderschap, om onze kwetsbare wereld. Elke week hoop ik iets te schrijven op deze 
plek en reacties zijn altijd welkom.  
 

Dierbaar is het verhaal over de waterdrager. In India is een man die elke dag naar de 
bron loopt om water te halen voor het huis 
van zijn werkgever. Aan elke arm draagt hij 
een kruik. Elke dag komt hij terug met 1 
volle kruik water en met 1 kruik die nog 
maar half vol is als hij thuis aankomt. Het 
maakt hem verdrietig. Op een dag zegt zijn 
werkgever tegen hem: Waarom kijk je vaak 
zo triest als je terugkomt van het water 
halen? En de man legt uit dat er in één van 
de kruiken een grote barst zit waardoor hij 
de helft van het water onderweg verliest. 
Zijn baas zegt lachend tegen hem: Goede 
kerel, dat weet ik al lang en ik ben er blij 
mee. Ik heb bloemenzaad gestrooid langs de 
kant van het pad. Is het je nooit opgevallen 
dat één kant van het pad prachtig in bloei 
staat met alle kleuren bloemen? Dat komt 
omdat jij ze elke dag water hebt gegeven 
door de barst in de kruik.  
 

Ik denk dat ons leven zo is. We hebben allemaal onze barsten en scheuren 
opgelopen aan het leven. Het liefst willen we ze kwijt, maar het verhaal leert ons dat 
juist door onze barsten en scheuren iets nieuws kan opbloeien. Juist door onze 
kwetsbaarheid is er ruimte voor onverwachte dingen op ons levenspad. Ik voel het 
als een groot cadeau dat ik even mag oplopen met mensen die het moeilijk hebben. 
Samen proberen we te ontdekken waar iets van hoop, van toekomst zichtbaar wordt 
te midden van pijn en verdriet. Soms is het alleen maar mogelijk om het samen uit te 
houden, de barsten onder ogen te zien en te laten weten dat niemand dat verdriet 
alleen hoeft te dragen. Er zijn vele levenswegen, soms dor en droog, soms vrolijk 
bloeiend en er zijn vele waterdragers die zonder dat ze het merken heel veel goed 
doen en vreugde brengen aan de wereld om hen heen.  
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