Hoi, ik ben Sam. Ik woon ver weg, en toch eigenlijk heel dichtbij. Samen met
mijn familie reis ik over een weg naar een stad. Graag vertel ik je meer over die
stad en die weg. Loop je even mee?
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Kijk, ik woon in een tent. Net als alle mensen om mij heen.
Ja, iedereen die met ons meereist heeft een tent, en alle tenten zijn verschillend.
Sommige tenten zijn groot, andere klein. Sommige zijn gemaakt van zacht paars
ﬂuweel en rode zijde, andere van wit linnen. Sommige tentjes zijn nog gaaf,
andere zijn opgelapt. Opa Viktors tent bijvoorbeeld. Er zijn stukjes stof op zijn
tent genaaid omdat daaronder winkelhaken of gaten zitten. Hier en daar is het
tentdoek heel dun geworden. Ik hou veel van opa Viktor en ik vind het ﬁjn om
mijn tentje dicht bij hem neer te zetten.
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Onderweg leer ik steeds weer nieuwe mensen kennen. Rehema bijvoorbeeld. Ik
ontmoette Rehema een tijdje geleden. Ze was anders dan ik. Zij at graag dikke
maïspap met groente. En ze praatte in het Swahili. Ik snapte er werkelijk geen
woord van. Maar Rehema hield evenveel van spelletjes als ik en toen we een
tijdje samen reisden, ontdekte ik dat we elkaar toch meestal wel begrepen. Mama
zei dat dat komt omdat we eigenlijk dezelfde taal spreken. Het is een taal die je
niet in de eerste plaats hoort met je oren en begrijpt met je verstand, maar met je
hart. Die taal begrijpt iedereen die op weg is naar de stad Vast en Zeker. De stad
van de grote Bouwmeester.
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De weg waarover we lopen heet Vaste Hoop. Het is een mooie weg. De zon
schijnt er vaak. Ik hoor verschillende soorten vogels ﬂuiten, en als ik goed
luister, hoor ik ze zingen voor de Bouwmeester. Langs de kant van de weg
groeien prachtige bloemen en geurige kruiden. Ook staan er grote, dikke bomen.
Sommige zijn wel honderden jaren oud.
We reizen trouwens niet alleen. De Trooster loopt ook mee. Hij is er altijd. De
Trooster doet precies wat Zijn naam zegt. En weet je, soms komt Hij gewoon
naast je zitten om de moeilijke dingen uit het oude Boek van de Bouwmeester uit
te leggen. De Trooster houdt veel van de Bouwmeester. Dat merk je aan alles.
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