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Op zoek naar het zegel 

 

Een man had stad en land afgelopen op zoek naar een zeer bijzonder zegel. Op een dag 

belandde hij in een ouderwets winkeltje in een donker achterafstraatje. De man die tussen de 

stellingkasten bezig was, kon hem het zegel niet bezorgen, maar hij wist wel waar het te 

krijgen was. Hij verwees hem door naar een ver familielid in een ver vreemd land. 

Op zijn aanwijzingen ging de man vol vertrouwen op reis. Bij aankomst in het vreemde land 

was hij echter zijn koffers kwijt. Terwijl hij ernaar op zoek ging, werd hij ook nog eens beroofd 

van zijn geld en papieren. De pech achtervolgde hem, want tot overmaat van ramp viel hij, 

op weg naar het informatieloket, van de trap. Hij bloedde aan gezicht en handen. 

Toen hij opstond keek hij in het rond. Een man in het wit met lang zwart haar kwam naar 

hem toe en vroeg: "Waar bent u naar op zoek?" 

"Ik zoek een dokter die mijn wonden kan verzorgen." 

"Daar kan ik u helaas niet aan helpen," was het antwoord. 

Nadat de man een dokter gevonden had en zijn wonden waren verzorgd, wilde hij niets liever 

dan weer naar huis gaan. De loketten waren echter gesloten. Het was laat geworden. 

"Het is tijd om een slaapplaats te zoeken," dacht hij. 

Weer trof hij de man in het wit die zijn zoekende blik had opgevangen. Deze stelde hem 

dezelfde vraag als voorheen: "Waar bent u naar op zoek?" 

"Ik zoek een onderkomen," antwoordde hij. 

"Daar kan ik u helaas niet aan helpen," was wederom zijn antwoord. 

Nadat de man een slaapplaats had gevonden en de volgende morgen redelijk was uitgerust, 

informeerde hij hoe hij thuis kon komen. Zonder geld bleek dit echter niet mogelijk. 

"Dan ben ik genoodzaakt hier werk te zoeken," overpeinsde hij. 

Alsof het geen toeval meer was, trof hij opnieuw de man in het wit en weer stelde hij hem 

dezelfde vraag: "Waar bent u naar op zoek?" 

"Ik zoek werk." 

"Daar kan ik u helaas niet aan helpen," was de vertrouwde reactie. 
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Desondanks vond de man werk. Hij werkte hard en had spoedig voldoende geld verdiend om 

zijn thuisreis te kunnen betalen. Hierover was hij zo verheugd, dat hij een avond uitging om 

afscheid te nemen. Terug op zijn kamer vond hij al zijn spullen overhoop gehaald. Het geld 

was weg. 

Wanhopig vluchtte hij naar buiten en richtte een aanklacht tot de hemel. 

"God wat zoekt u met mij te doen; heb ik nog niet genoeg tegenslag gehad?" 

Weer kruiste de man in het wit zijn pad. Deze had zijn wanhoopskreet gehoord en vroeg: 

"Waar bent u naar op zoek?" 

De man voelde irritatie opkomen, maar was te verslagen om echt kwaad te kunnen zijn. Hij 

dacht aan de oorzaak van zijn ellende en lachte schamper: 

"Ik ben op zoek naar een bijzonder zegel." 

"O, daar kan ik u wel aan helpen," zei de man verheugd. Hij greep in zijn borstzak en gaf 

hem het zegel. 

De man drukte het vol ontroering aan zijn hart. Op hetzelfde moment was hij thuis. 
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