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Het boek wat u in handen heeft is een hartverwarmend 
geschenk dat tot stand is gekomen door de bijzondere 
samenwerking van auteur Marinus van den Berg en de 
kunstenares Marja van ’t Wel.

Onze gemeenschappelijke drive is vooral: ontmoeten, 
verbinden en verdiepen. Creativiteit is het voertuig van de 
ziel waarin beeldtaal en poëzie elkaar raken. 

Dit heeft geleid tot de realisatie van het boek 
WEG VAN DE MENS. 

Onze intentie is om troost en bemoediging aan te reiken 
omdat wij allemaal onderweg zijn met alle emoties die horen 
bij de levensfasen waar we doorheen gaan. 
Tot loutering en innerlijk ontwaken. 

Voorwoord
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Het begon zo.  
Jaren geleden kreeg ik een heldere ingeving om de 
levensloop van de mens uit te werken in schilderijen. 
Ik begon met schilderen en ging in mijn persoonlijk 
leven ook door verschillende levensthema’s en pittige 
gemoedsbewegingen heen. Ziekte, dood, rouw en verlies 
klopten ook bij mij aan de deur. 
 
Gaandeweg ontstond bij mij het verlangen om met dit boek, 
mijn levenswerk, op te trekken met Marinus van den Berg. 
Hij kan schilderen met woorden. Marinus schrijft invoelende 
en inspirerende teksten over rouw, verlies, eenzaamheid, 
enz. En juist die thema’s komen ook aan bod in ‘Weg van de 
mens’.
 
Zo ontstond een vruchtbare en bezielende samenwerking! 
Tijdens deze bijzondere periode van talenten verbinden 
mochten we ervaren hoe rijk de geest is aan beeldtaal en 
woorden. En hoe blij en vruchtbaar deze momenten waren. 
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In ‘Weg van de mens’ vullen wij elkaar prachtig aan: 
beeld en taal versterken elkaar. De levensloop van de 
mens wordt tot uitdrukking gebracht in dit boek. Thema’s 
zijn o.a. oorsprong, op weg gaan, illusie, crisis, keerpunt, 
aanvaarding, vrede en voltooiing. 

Wij wensen u een levensweg toe waarbij de nabijheid van 
de Eeuwig Aanwezige, een baken van licht mag zijn op de 
donkere kronkelpaden in uw leven. 

Warme groet in verbondenheid,
Marja van ’t Wel 

Marinus van den Berg

7



8 de oorsprong

Eeuwig Aanwezige

Bron van Zijn die ik ontmoet 

in dat wat mij ontroert





10 de oorsprong

De oorsprong

Bron van Zijn

die overal aanwezig is.

Uw Aanwezigheid is heilig

en draagt ons van dag tot dag

tot in eeuwigheid





12 de oorsprong

De bron

Onuitputtelijke
bron

Jij
met je eigen

geluid

Jij 
klinkt
nog

altijd





14 de oorsprong

Mens in wording

U weefde mij in de schoot van mijn moeder; 

U deed mij ontstaan




