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Over de Camino Academie
De Camino Academie wil kennis rondom pelgrimeren bundelen, ontwikkelen en delen. Ze
biedt een toegankelijk podium waar academici, onderzoekers en praktijkexperts (pelgrims)
elkaar ontmoeten en inspireren. Dit eerste Camino Cahier bevat de bijdragen van de derde
Expert meeting die de Camino Academie organiseerde in de Utrechtse Janskerk op 24 november 2016. Op deze dag kwamen wetenschappers en ervaringsdeskundigen bijeen om
het fenomeen ‘lopen met een missie’ onder de loep te nemen.
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Alles is weg
Tijs Hanrath

alles is weg
er is geen weg
ik kan nog niet zeggen waarheen ik ga
waar ik terechtkom, waar ik voldoe
dan val ik op straat
mijn hoofd slaat zich stuk
op steenharde klinkers
ben ik bijna weg
toch kom ik weer bij
in moerassen van angst en besluiteloos uitstel
is er geen weg nog die mij verbindt
ben ik nog blind alleen op die straat
op steenharde klinkers gevallen
toch kom ik weer bij
waar vind ik steun
waar vind ik troost
waar vind ik verlossing
waar ben ik mens
later groeit er besluit omarm ik alles van waarde
ontstaat in mij een weg sta ik weer op
wat ik niet krijg is mij niet gegeven
mijn weg geeft mij richting ik denk en ik doe
zo raak ik vrij zo raak ik gebonden
zo hou ik van jou zo hou ik van mij
zo krijg ik gestalte steeds weer opnieuw
lijk ik soms zelfs een ander
ik ben niet van mij ik loop slechts mijn weg
ik ben niet van mij ik loop slechts mijn weg
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