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Woord vooraf 
 
Een nieuw werkjaar vol beweging, met een sterke sociale 
actie, en vooral met gezamenlijke inspanningen voor een 
sterk gedragen sociale zekerheid. 
 
De teksten in (Tussen haakjes) zijn er om aan te moedi-
gen, om te geloven, om bij ontij toch diep te kunnen 
gaan, om de draad opnieuw op te pakken, om het vol te 
houden na zovele jaren van inzet. 
 
Voor wie nog niet genoeg heeft zijn er volgende interes-
sante bezinningssites 

http://www.acw.be/content/blogcategory/0/344/10/10/ 
http://www.kuleuven.be/thomas/pastoraal/vieringen/ 

 
We danken CM Sint-Michielsbond voor de afwerking.  
 
Tussen haakjes is een initiatief van de pastorale ploeg 
van ACW Verbond Brussel-Halle-Vilvoorde  

Pletinckxstraat 19  1000 Brussel.  
Tel: 02/508 89 01 

 
PS. Deze en vorige (tussen haakjes) zijn ook te vinden op  
het internet: 
www.acw.be/verbond/brussel/content/blogcategory/39/136/ 
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Opstaan 
 

Tijd om op te staan… 
voor wie bij de pakken neerzit, 
moe van het sleuren… 
en voor wie het ziet gebeuren, 
dat hij of zij op staat en assistentie vindt. 
 

Tijd om op te staan… 
voor wie neergeveld is door tegenslag, 
dat hij of zij het hoofd biedt en medestanders vindt. 
 

Tijd om op te staan… 
voor wie alleen zit en voor wie weet, 
dat hij of zij de deur uit gaat in gezelschap. 
 

Tijd om op staan… 
voor wie overrompeld is door medelijden of verdriet, 
dat hij of zij troost biedt en bevrijding zoekt. 
 

Tijd om op te staan... 
voor wie verkild nog in zijn winterslaap zit, 
dat hij of zij zich warmt aan het enthousiasme van de wakkeren. 
 

Tijd om op te staan, 
want in de moedeloze, de verstarde, de vluchteling,  
de zonderling, 
de verstotene, de gevallene en zelfs in de zwakkeling 
leeft de hunker op te staan. 
Dat wij die hunker opsporen en aanwakkeren. 
 

Jezus wil met ons opstaan… 
De verrezene is wakker en maakt wakker. 
Dat wij onszelf laten wekken en anderen overtuigen: 
Tijd om samen op te staan. 
 
Gesprek 
▪▪▪▪▪▪ Zien wij in het nieuws of in onze omgeving iets gebeuren of 

niet… waarbij wij zeggen: Tijd om op te staan. 
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Samen sterk 
 

Er was eens een man die drie zonen had. De drie jongens maakten 
altijd ruzie, ‘s morgens, ‘s middags en ‘s avonds. Altijd maar vech-
ten en nog eens vechten. Op een dag zei de vader: ‘breng me zoveel 
takken als je kunt dragen’. 
De jongens renden het bos in om takken te verzamelen en ieder van 
hen kwam terug met een bos takken. 
‘Neem nu ieder één tak’ zei de vader, ‘en probeer hem te breken’. 
‘Makkelijk’ zeiden de jongens en ze braken hun stokken in tweeën. 
‘Bind nu alle stokken met een touw samen’ zei de vader, ‘en pro-
beer nu de hele bos takken te breken’. 
Ze probeerden het om beurt, maar de takken die afzonderlijk zo 
gemakkelijk gebroken konden worden, waren samengebonden zo 
sterk als staal. 
‘Zie je’ zei hun vader, ‘wat jullie met deze stokken doen, kan ook 
met jullie gebeuren. Wanneer je altijd voor jezelf vecht, word je 
eenzaam. En als je alleen bent, kun je gemakkelijk aangevallen en 
gebroken worden. Samen zijn jullie zo sterk als deze bos takken, 
samen houden we stand, afzonderlijk vallen we.’ 
Dat geldt voor stokken, voor kinderen, voor volwassenen, voor be-
wegingen, voor verenigingen… 
 
Gesprek 
▪▪▪▪▪▪ Wanneer voelde je dat je het op je eentje niet kon en dat je de 

anderen nodig had? 
▪▪▪▪▪▪ Weet je nog wanneer jouw tak op knakken stond? Wie/wat heeft 

ervoor gezorgd dat je overeind bleef? 
▪▪▪▪▪▪ Noem voorbeelden uit onze werking wanneer je voelde dat wij 

als één bundel hebben samengewerkt? 
▪▪▪▪▪▪ De takken worden samengebonden met een touw. Wie/wat is dat 

touw voor jou in onze afdeling? 
▪▪▪▪▪▪ Kan dat touw ook God zijn, die ons in verbondenheid samen doet 

leven? 
▪▪▪▪▪▪ Onze sociale zekerheid is gelinkt aan een grote bundeling van 

krachten. Vind jij de sociale zekerheid een belangrijk systeem? 
Ken je er voldoende van? Kunnen we in de afdeling een spreker 
laten komen om over het solidaire systeem van Sociale zekerheid 
te praten? 
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Gelijke kansen 
 
Het scheppingsverhaal zegt dat de mens uit klei werd geschapen. 
Maar eigenlijk is het een mooi beeld voor elk van ons. 
Want uit vormeloze klei zijn ook wij allemaal geschapen,  
bij onze geboorte. 
En langzaamaan hebben we vorm gekregen. 
Handen komen uit de klei die ons op allerlei vlakken vormen 
mensen die ons ‘vorming’ geven. 
 
In ons land speelt de school daar een héél belangrijke rol bij. 
Je bent wat je kunt. Hoe meer kennis je vergaart en hoe meer 
vaardigheden je hebt, 
des te beter kan je je uit de slag trekken in dit leven. 
Het lijkt wel een wedstrijd. 
Scholen en bijscholen, promotie maken,  
steeds nieuwe ervaringen opdoen. 
Het maakt je rijker. 
 
Maar aan dit verhaal schrijft niet iedereen mee. 
Niet iedereen heeft immers gelijke kansen. 
Sommige mensen hun potlood werd niet aangescherpt. 
Er was niemand om hen te helpen. 
Of misschien kregen ze van in het begin een kleiner potlood. 
Al van in de wieg minder kansen  
om echt tot ontplooiing te komen. 
Of werd hun potlood in de loop van hun leven gekraakt: 
gezinsbreuk, gezondheidsproblemen, uitsluiting,  
werkloosheid... maakten dat ze moesten afhaken. 
 
Speciaal aan hen wensen we het licht in die gebroken duisternis. 
 
[tekst uit Thomas, 4ingen] 
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Beweging maken morgen 
 
Soms denk ik dat het weer kan, 
dat solidariteit weer zal groeien en bloeien. 
 
Want zie, hier en daar 
in kleine groepjes, in lokalen, in de wijk 
komen mensen in beweging voor mensen. 
Ze komen uit hun kot, ze gaan bij elkaar binnen, 
ze doen iets voor hun vrienden. 
 
Soms denk ik dat het weer kan. 
Dat mensen uit hun individueel denken worden bevrijd. 
 
Want het is reeds begonnen, aan de toog, 
Het start aan een tafeltje met twee, drie, vier stoelen. 
Het gebeurt op het plein  
of het ontluikt van deur tot deur. 
 
Soms denk ik dat het weer kan, 
dat mensen vertrouwen hebben in elkaar. 
 
Want ze maken terug werk van het Christus-verhaal. 
Ze spreken andere mensen aan. 
Ze betrekken hen in hun plannen. 
Ze doen een beroep op ieders talent. 
Ze zijn niet meer tevreden met enkel geld. 
 
Soms denk ik dat het weer kan, 
dat de beweging terug vooruit gaat. 
 
Want voor hen willen we kracht zijn. 
Want we zorgen ervoor dat mensen niet mislukken. 
We zorgen ervoor dat mensen elkaar willen ontmoeten. 
We vechten samen voor een toekomst voor elke mens. 
En nu vooruit. 
 
[Pol Arnauts naar JP Vermassen] 
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Gesprek 
▪▪▪▪▪▪ Welke drie zaken moet jouw afdeling het komende werkjaar 

zeker doen om verder succesvol te zijn? 
▪▪▪▪▪▪ Maak een top 3 van de antwoorden opde vorige  vraag. 
▪▪▪▪▪▪ Hoe kunnen we deze top 3 verwezenlijken? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opwarming van de aarde 
 
Elke mens is meer waard dan al het goud op aarde (Cardijn). 
Een leefmilieuvriendelijke wereld is goud waard voor de 
mens. 
 
Een gouden medaille voor de mens die zorg draagt voor de 
aarde. 
Goud voor wie op het einde van zijn leven natuur doorgeeft 
aan zijn kinderen. 
Goud voor wie tijdens zijn leven natuur wil delen met zijn 
broeders en zusters in het zuiden. 
Goud voor wie geboren wordt en zo teken is van de heilig-
heid van de natuur. 
 
Goud voor de mens die waarde geeft aan de aarde. 
 
[Pol Arnauts] 
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Onze Vader 
 

Het uitspreken van je naam ‘Vader’ 
roept ons op  
 
om broer en zus te zijn van elkaar, 
om te werken aan een solidariteitshemel  
op deze aarde. 
 
om de solidariteit te organiseren, 
breder dan de voordelen van onze stam,  
over de grenzen van onze clan,  
weidser dan ons eigen belang. 
 
opdat je liefde de overhand zou krijgen, 
dat het brood dat we elke dag nodig hebben, 
eerlijk en goedhartig verdeeld mag worden. 
 
Vergeef ons als we door egoïsme en winstbejag 
andere mensen in schulden brengen. 
 
Maak dat we ons niet onderwerpen  
aan fatalisme en bekrompenheid. 
 
Bevrijd ons. 
 
[Pol Arnauts] 
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Solidariteit  
 

Een woord als een verhaal van kleine mensen, 
die een stukje van hun hart, een stukje van hun leven, 
een beetje van hun geld, bij mekaar hebben gelegd, 
om er één droom van te maken. 
 
Zo gingen ooit mensen op stap. 
Mensen uit de werkmansbuurten 
om schamele bijdragen, met moeite gespaard, 
maar met de belofte van hoop en hulp 
als de ziekte toesloeg. 
Dat was solidariteit in haar zuiverste vorm: 
solidariteit van het hart. 
 
Solidariteit: een woord als een verhaal tot op vandaag. 
Met vele mensen die 
in het ingewikkeld kluwen van de maatschappij 
verplicht werden om solidair te zijn. 
De risico’s werden te groot 
en de hoogtechnologische geneeskunde te duur. 
Iedereen moest er bij. 
Het werd een solidariteit van het verstand 
met wetteksten en tarieven, 
met kaders en bureaucratie. 
 
Zo werd solidariteit een woord 
als een opdracht om in de solidariteit van het verstand 
een hart te steken. 
Achter elke uitbetaling, achter elke dienstverlening, 
achter elke thuisverpleging, achter elke werking van ziekenzorg, 
een hart steken. 
Met evenveel vrijwillige inzet als toen het verhaal begon. 
 
De solidariteit van het hart mag ook nu geen vernauwing kennen. 
We zouden ze niet kunnen overbruggen. 
 
[Manu Verhulst] 



 

10 ▪▪▪▪▪▪ (2008/2) 

Werkers van het elfde uur 
 

Wat doen wij de dag van vandaag met de werkers van het 
elfde uur? Met de mensen die uit de boot vallen: de 
werklozen, de jongeren die geen richting vinden in hun 
leven, de chronisch zieken en de gehandicapten, de men-
sen die een partner verliezen en alleen met kinderen ver-
der moeten, de gevangenen die na hun vrijlating nieuwe 
kansen zoeken, de ex-verslaafden... Ze zijn met velen, de 
mensen van het elfde uur. Ze wachten tot ze ergens ge-
vraagd worden. Zij willen erbij horen. Ze benijden te-
recht de werkers van het eerste uur die morren omdat ze 
kunnen werken. Ze begrijpen hun gemor niet. Die wer-
kers van het eerste uur beseffen hun voorrechten niet. Ze 
zijn de vreugde vergeten dat ze ‘s ochtends als eerste ge-
vraagd werden. Ze zijn niet blij met hun werk en hun 
loon! Zalig die nog mogen en kunnen werken! 
Kunnen we niet méér dankbaar zijn om wat we wel kun-
nen? De zwakken hebben we wel degelijk in onze buurt, 
in onze straat. Het zijn mensen die eenzaam door de da-
gen gaan, omdat iedereen zo druk bezig is met werken en 
geld verdienen. Er is geen tijd meer voor contact, het 
lijkt voor velen alleen maar heel druk te zijn, maar welke 
vorm van contact is er dan, de dode anonieme virtuele 
wereld...? Solidariteit is soms ver te zoeken. Het vreem-
de is dat dit vaak helemaal anders ligt bij mensen die het 
moeilijker hebben. Het lijkt of zij vanuit hun ervaring dat 
ze anderen nodig hebben, heel goed inzien dat delen een 
noodzaak is, dat niemand onbeschermd door het leven 
mag gaan.  
 
[naar Anita Galle] 
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Gebed van een werkloze 
 

Vader, kom uit de hemel. 
Ik heb de gebeden vergeten, 
die mijn grootmoeder mij geleerd heeft. 
De arme, nu rust zij uit; 
ze hoeft niet meer te wassen, het huis schoon te houden, 
ze hoeft zich geen zorgen meer te maken, 
heel de dag zich te plagen met het wasgoed, 
ze hoeft niet meer ‘s nachts moeizaam te waken, 
te bidden en zachtjes morrend je allerlei dingen te vragen. 
 
Kom uit de hemel als je daar bent, kom naar beneden, 
want ik sterf van de honger op deze hoek. 
Ik weet niet waar het goed voor is dat ik geboren ben; 
ik kijk naar mijn gezwollen handen: 
ze hebben geen werk, er is geen werk voor ze. 
Kom een beetje naar beneden, kom kijken wat ik ben: 
deze versleten schoen, deze angst, deze lege maag, 
deze stad zonder brood voor mijn tanden, 
de koorts die mijn vlees uitholt, zo moeten slapen, in de regen, 
door de kou verkleumd, achtervolgd. 
 
Ik zeg je, dat ik het niet begrijp. 
Vader, kom naar beneden, raak mijn ziel aan, kijk naar mijn hart. 
Ik heb niet gestolen, ik heb niemand vermoord, 
ik was een kind, en toch slaan ze mij en kwetsen ze mij. 
Ik zeg je, dat ik het niet begrijp. 
Vader, kom naar beneden als je er bent. 
Want ik probeer gelaten te zijn, maar ik kan het niet, 
ik voel de woede in me opkomen,  
ik ga opstaan om te gaan vechten; 
en ik ga schreeuwen tot mijn keel vol bloed  barst, 
want ik kan niet meer, ik houd het niet meer uit, 
ik ben ook maar een mens. 
Kom naar beneden, Vader! Wat hebben ze van je gemaakt? 
Een woedend dier, dat in de straatstenen bijt. 
[Juan Gelman] 
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Een knikkerspel 
 
De wereld lijkt wel op een groot knikkerspel. 
Alléén lopen de meningen over de spelregels sterk uiteen. 
Veronderstel: je hebt één knikker. Wat doe je ermee? 
 
De realist zegt: ‘Wat kan ik daar nu mee, met één knikker?’ 
De utopist zegt: ‘Ik droom dat eens alle knikkers…’ 
En het kind roept uit: ‘We kunnen knikkeren… Wie speelt er 
mee?’ 
De economist zegt: ‘Knikkers moeten rollen.’ 
De kapitalist zegt: ‘Verkoop mij jouw knikkers, ik wil mijn knik-
kers maximaliseren.’ 
De syndicalist zegt: ‘Onze knikkers staan op het spel. Maar vele 
knikkers maken een tegenmacht.’ 
De individualist steekt zijn knikker gauw weg. 
De socialist zegt: ‘Alle knikkers moeten gratis zijn.’ 
En de vrijwilliger zet zijn knikker in. 
De jongere protesteert: ‘Wij zijn dit knikkerspel beu.’ 
De feministe zegt: ‘Waarom willen mannen altijd de grootste 
knikkers hebben?’ 
En de sociale zekerheid herverdeelt de knikkers. 
De racist wil alleen knikkers van dezelfde kleur. 
De nationalist zegt: ‘Eigen knikkers eerst.’ 
En de wereldburger zegt: ‘Wij leven allemaal op die ene knikker.’ 
De terrorist zegt: ‘Blaas op die knikker.’ 
De militairen geven hem op zijn knikker. 
En de vredesactivist wil een geweldloos knikkerspel. 
De publieke opinie zegt: ‘Hier wordt gesjoemeld met knikkers.’ 
De onverschillige staat aan de kant en bemoeit zich niet met het 
knikkerspel. 
En de anders-globalist gaat voor een wereldwijd knikkerspel. 
 
Gesprek 
▪▪▪▪▪▪ Voor welk knikkerspel kies ik? 
▪▪▪▪▪▪ En hoe zet ik mijn knikker in? 
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Het is zijn eigen schuld 
 
Er zijn nogal wat mensen die in discussie gaan over de terugbeta-
lingen bij longkanker en leverziekte. Zij vinden dat dit niet kan. 
‘Het is hun eigen schuld.’ 
Hoever kun je daarin gaan? 
‘Hij is depressief. Het is zijn eigen schuld.’ 
‘Zijn aders zijn verstopt. Eigen schuld.’ 
Schuld of geen schuld. Van hieraf moeten zij verder. 
En laat het duidelijk zijn: op eigen kracht; zonder mij:  
‘Eigen schuld!’ 
Zo worden mensen melaats. 
Er was een tijd dat melaatsen geïsoleerd werden op een eilandje. 
Dat kon alleen maar door te zeggen: ‘Eigen schuld.’ 
En dat ontsloeg alle brave mensen 
van de plicht om voor een medemens te zorgen 
en zelf een besmetting te riskeren. 
‘Ik veroordeel u niet’, zei Jezus. 
‘Ik ben gekomen om te redden wat verloren is.’ 
Redden wie te redden is. Zorgen voor nieuwe menselijkheid. 
Dat kon toen, dat kan nu. 
‘Melaatsen, u treft geen schuld’, zou Jezus zeggen. 
Toen was het die ziekte, vandaag ben je ook melaats door je ro-
ken, je gewicht, je gebrek aan scholing of je ouderdom… 
‘Eigen schuld’. Eerlijk zijn: dat klopt meestal niet… 
En arbeidsziekte, of te veel cholesterol in al die potjes en snelle 
happen, de vuiligheid in de lucht en in de sigaret… 
Wie zijn schuld is dát eigenlijk? 
 
 
Gesprek 
▪▪▪▪▪▪ Heb jij ook horen zeggen: eigen schuld? 
▪▪▪▪▪▪ Over wie? 
▪▪▪▪▪▪ Wat kun je aanhalen ter verdediging van deze mens? 
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Voorbeden 
 
Laten wij danken en bidden voor vakbondsmensen  
in de hele wereld en hier bij ons, 
dat zij blijven werken aan sociale zekerheid,  
aan goede contacten met bedrijven en overheid, 
dat zij erin slagen wereldwijd georganiseerd te raken. 
 
Laten wij danken en bidden voor de mutualiteiten  
en voor alle zorgverstrekkers die rond de zieken staan, 
dat zij niet ophouden te kiezen en te vechten  
voor een goed bestaan voor elke mens die zij omarmen. 
 
Laten wij danken en bidden voor wie zich het lot van  
bejaarden aantrekken, 
dat zij blijven opkomen  
voor een menswaardig en respectvol bestaan  
voor ieder persoon. 
 
Laten wij danken en bidden voor de mensen  
die in verenigingen mensen samen brengen, 
dat zij mensen blijven verbinden,  
dat zij mensen bewust maken en sterk maken,  
zodat zij geen gewillige slachtoffers meer zijn, 
maar bewuste en verantwoordelijke burgers. 
 
Laten wij danken en bidden voor mensen actief in politiek,  
plaatselijk, landelijk en wereldwijd, 
dat zij zich niet laten corrumperen  
door de economische machten die hen willen binden, 
dat zij verantwoordelijkheid opnemen  
voor het geluk van iedereen: 
stabiliteit, verbeterde levensstandaard,  
verbeterde sociale betrokkenheid  
voor iedereen zonder uitzondering. 
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Laten wij danken en bidden voor alle gelovigen, 
dat zij blijven spreken met God, dat zij de nodige afstand nemen  
en zich vrij maken om te bidden over deze chaotische wereld, 
dan worden onwaarden herkend  
en kan Gods geest waaien door deze tijd, 
dat Gods dubbelgebod waar wordt, 
dat wij allen wereldwijd valse goden afzweren  
en slechts één God eren, 
en dat wij allen onze naaste beminnen als onszelf. 
 
Laten wij ook danken en bidden voor ons eigen leven, 
dat moedeloosheid ons niet overvalt, 
dat wij blijven doen wat we kunnen, 
bewust van wat gebeurt in ons gebed, 
vrij door ons geloof en vertrouwen in God  
om te doen wat niet kan, 
optimist door onze hoop met Christus die ons voorgaat. 
 
 
[Jef Sanen] 
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Veerkracht en solidariteit 
 
Hoe slagen mensen die het minder goed 
hebben erin om overeind te blijven? 
Ze hebben een enorme veerkracht en creativiteit. 
Krottenwijken die met bulldozers geplet worden, 
verrijzen weer op andere plaatsen. 
In Gaza wordt een stuk van de muur neergehaald, 
zodat Palestijnen naar Egypte kunnen gaan  
om eten en medicijnen te kopen en om familieleden te zien. 
Vakbondsmensen in Guatemala vechten verder, 
na de moord op hun compañeros. 
Na de zware moessonregens  
bouwen mensen in Bangladesh hun huizen weer op. 
Duizenden gezinnen in ons land 
proberen elke maand de eindjes aan mekaar te knopen… 
Niet iedereen lukt het. 
Sommigen geven het op na een tijd, moe gestreden… 
Door uitzichtloze ellende gaan mensen ten onder. 
En toch duikt telkens elders weer die veerkracht op. 
Anders en onverwacht groeit het verzet, 
nieuwe verbanden worden gesmeed, 
nieuwe strategieën bedacht. 
En naast veerkracht is er nood aan solidariteit. 
Zoniet is het afgelopen. 
Veerkracht EN solidariteit: het is verder groeien, 
ook al ben je beperkt en gebroken. 
Telkens weer je kop opsteken, 
ook al worden je plannen de kop ingedrukt. 
Samenspannen, mekaar ondersteunen  
als de veerkracht verslapt, als de wanhoop toeslaat 
blij om ieder teken van hoop, om elke stap vooruit. 
 
 
Gesprek 
▪▪▪▪▪▪ Als zij erin slagen om overeind te blijven,  

blijven wij dan solidair? 
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Dromen 
 

Een eeuw lang, 
en veel langer 
vinden vrouwen elkaar. 
Ze zijn aan elkaar gewaagd, 
in gelijkheid en waardigheid, 
in verscheidenheid. 
Wat hen verbindt, 
is sterker dan wat hen scheidt. 
Taal, kennis, geld, inkomen, 
familie, cultuur… 
worden hinderpaal 
of mijlpaal 
van rijkdom 
in verscheidenheid. 
Leven 
en de droom om 
als mens 
in waardigheid 
te leven 
is wat hen bindt. 
Wie de moed heeft te dromen, 
krijgt de kracht 
om te hopen en te strijden. 
Samen dromen 
versterkt de kracht 
en kan het tij keren. 
 
[Roos Maes - algemeen pastor KAV] 
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Cardijn - 2008 
 

God, 
We willen vandaag mee solidair zijn 

met mensen die lijden. 
Met onze actie en doorheen de inzet van onze leden,  

willen we betrokken blijven op mensen 
die onder druk staan  

van een onverdraagzame of individualistische omgeving. 
 

Leer ons het onrecht zien. 
Leer ons oordelen vanuit evangelische bewogenheid 

Leer ons handelen zoals Cardijn heeft gedaan 
zodat mensen tot nieuw leven komen, 

zonder zelfverloochening, zonder angst. 
 

We vragen U voor al onze bestuursleden en leden:  
wees midden onder ons, 

op het werk, in ons gezin, daar waar wij zijn. 
Wees speciaal hen nabij die in armoede zijn. 
Laat ze steeds voelen dat Jij hen graag ziet. 

 
Inspireer alle mensen over de hele wereld. 

Geef ons het inzicht en de moed 
om vandaag en in de toekomst mee te werken 

aan een betere en wereldsolidaire samenleving, 
een wereld van vrede  

waar eenieder zichzelf kan ontplooien, 
een wereld waarbij we de hoognodige eerbied opbrengen  

voor uw schepping, 
zodat ook onze kinderen er morgen van mogen genieten. 

 
Maak dat we de kracht vinden om te blijven zeggen: 

‘En nu vooruit!’ 
 
Gesprek 
▪▪▪▪▪▪ wie heeft Cardijn nog gekend: wat trof je het sterkst in die tijd? 
▪▪▪▪▪▪ welke boodschap zou Cardijn vandaag meegeven? 
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3 verwijzingen naar het evangelie - thema sociale zekerheid 
 

▪▪▪▪▪▪ Een grote menigte krijgt te eten (Mc 6, 34-44) 
▪▪▪▪▪▪ De rijke jonge man (Mc 10, 17-27)  
▪▪▪▪▪▪ De arme weduwe (Mc 12, 41-44) 

 
==> Een grote menigte krijgt te eten (Mc 6, 34-44) 
 

34 Toen hij uit de boot stapte, zag hij een grote menigte en 
voelde medelijden met hen, omdat ze leken op schapen zonder 
herder, en hij onderwees hen langdurig. 35 Toen er al veel tijd 
was verstreken, kwamen zijn leerlingen naar hem toe en zeiden: 
‘Dit is een afgelegen plaats en het is al laat. 36 Stuur hen weg, 
dan kunnen ze naar de dorpen en gehuchten in de omtrek gaan om 
eten te kopen.’ 37 Maar hij zei: ‘Geven jullie hun maar te eten!’ 
Ze vroegen hem: ‘Moeten wij dan voor tweehonderd denarie 
brood gaan kopen om hun te eten te geven?’ 38 Toen zei hij: 
‘Hoeveel broden hebben jullie bij je? Ga eens kijken.’ En nadat ze 
waren gaan kijken wat ze bij zich hadden, zeiden ze: ‘Vijf, en 
twee vissen.’ 39 Hij zei tegen hen dat ze de mensen opdracht 
moesten geven om in groepen in het groene gras te gaan zitten. 
40 Ze gingen zitten in groepen van honderd en groepen van vijf-
tig. 41 Hij nam de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog 
naar de hemel, sprak het zegengebed uit, brak de broden en gaf ze 
aan zijn leerlingen om ze aan de menigte uit te delen; ook de twee 
vissen verdeelde hij onder allen die er waren. 42 Iedereen at en 
werd verzadigd. 43 Ze haalden de overgebleven stukken brood 
op, waar wel twaalf manden mee konden worden gevuld, en ook 
wat er over was van de vissen. 44 Vijfduizend mensen hadden 
van de broden gegeten.  
 
Was het niet door het grote geloof dat als je kleine dingen samen 
brengt, iets groot kan ontstaan? Kleine bijdragen samen, maken 
dat ze voor vele mensen kunnen zorgen. 
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==> De rijke jonge man (Mc 10, 17-27) 
 

17 Toen hij zijn weg vervolgde, kwam er iemand naar hem toe 
die voor hem op zijn knieën viel en vroeg: ‘Goede meester, wat 
moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ 18 Jezus 
antwoordde: ‘Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, be-
halve God. 19 U kent de geboden: pleeg geen moord, pleeg geen 
overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af, bedrieg niemand, 
toon eerbied voor uw vader en uw moeder.’ 20 Toen zei de man: 
‘Meester, sinds mijn jeugd heb ik me daaraan gehouden.’ 
21 Jezus keek hem liefdevol aan en zei tegen hem: ‘Eén ding ont-
breekt u: ga naar huis, verkoop alles wat u hebt en geef het geld 
aan de armen, dan zult u een schat in de hemel bezitten; kom dan 
terug en volg mij.’ 22 Maar de man werd somber toen hij dit 
hoorde en ging terneergeslagen weg; hij had namelijk veel bezit-
tingen.  

23 Jezus keek de kring rond en zei tegen zijn leerlingen: ‘Wat is 
het moeilijk voor rijken om het koninkrijk van God binnen te 
gaan.’ 24 De leerlingen schrokken van zijn woorden. Maar Jezus 
zei nog eens uitdrukkelijk: ‘Kinderen, wat is het moeilijk om het 
koninkrijk van God binnen te gaan: 25 het is gemakkelijker voor 
een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een 
rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan.’ 26 Nu waren ze 
nog meer ontzet, en ze zeiden tegen elkaar: ‘Wie kan er dan nog 
gered worden?’ 27 Jezus keek hen aan en zei: ‘Bij mensen is dat 
onmogelijk, maar niet bij God, want bij God is alles mogelijk.’  
 
Durven we nog verkondigen dat de kleine bijdragen op kleine lo-
nen meer zijn dan de grote bijdragen op grote lonen? 
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==> De arme weduwe (Mc 12, 41-44) 
 

41 Hij ging tegenover de offerkist zitten en keek hoe de mensen 
er geld in wierpen. Veel rijken gooiden veel geld in de kist. 42 Er 
kwam ook een arme weduwe, die er twee muntjes in gooide, ter 
waarde van niet meer dan een quadrans. 43 Hij riep zijn leerlin-
gen bij zich en zei tegen hen: ‘Ik verzeker jullie: deze arme we-
duwe heeft meer in de offerkist gedaan dan alle anderen die er 
geld in hebben gegooid; 44 want die hebben gegeven van hun 
overvloed, maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze 
had, haar hele levensonderhoud.’  
 
Is het niet zo dat het voor werknemers met een groot loon hun 
bijdragen aan het sociaal zekerheidssysteem een brug te ver is?  
 
 
 
Een doordenker 
▪▪▪▪▪▪ Wat doen wij als mensen ons sociaal zekerheidssysteem 

maar niets vinden, als ze zeggen dat ze te veel moeten bij-
dragen, dat het niet terecht komt bij wie het ‘echt’ nodig 
heeft…? 
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Hard labeur - Wereldsolidariteit 
 
Hard labeur  
Daensdagelijks in het zuiden 
In sweatshops  
Maquillas  
Plantages 
Aan de haard  Hard labeur  
 Is niet genoeg  
 Voor brood  
 Rijst 
 Een schoolboek  
 Dringend doktersbezoek 
Hard labeur 
Verzekert hun lichaam niet  
Wat is het waard 
Vlot te vervangen  
Het huurgeld is laag  
En instant opzegbaar  Hard labeur  
 Daensdagelijks in het noorden   

Zijn we nog het verzekeren waard  
 Ons vangnet laat los  
 Onze arbeid te duur  
 Onze opzeg onbetaalbaar  
Hard labeur  
Is wereldwijd niet genoeg 
Ons prijskaartje te hoog 
Het hunne steeds lager 
Zij hebben geen zekerheid 
Wij steeds minder Hard labeur 
 Daalt wereldwijd in prijs  
 Race to the bottom 
 Of solidariteit 

 Het hunne, het onze 
 We raken elkaar niet meer kwijt. 
 
[Fabienne Sichien - WS] 
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Ondanks alles 
 

Het is soms nauwelijks te verwerken 
en te bevatten, God, 
wat jouw evenbeelden op deze aarde 
elkaar allemaal aandoen 
in deze losgebroken tijden. 
 
Maar daarvoor sluit ik me 
niet op in mijn kamer, God. 
Ik blijf alles onder ogen zien 
en wil voor niets weglopen. 
En van de ergste misdaden 
tracht ik iets te begrijpen 
en te doorgronden. 
 
En ik probeer altijd weer de naakte, 
kleine mens op te sporen, 
die dikwijls niet terug te vinden is 
midden in de monstrueuze ruïnes 
van zijn zinloze daden… 
 
Ik zit oog in oog met jouw wereld, God, 
en ik ontvlucht de werkelijkheid niet… 
En ik blijf je schepping prijzen 
ondanks alles! 
 
 
[Etty Hillisum (1914-1943)] 
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Start de trage beweging 
 

Het gekkenhuis komt weer op gang. 
Alles beweegt, alles vernieuwt voortdurend. 
We goochelen met onze tijd.  
We reageren snel op elk signaal.  
We geven alles, eerst op het werk, 
dan in ons gezin. 
We blijven onszelf ontwikkelen want we willen er bij horen. 
Onze omgeving verandert snel, 
we springen mee op de kar van de nieuwste media, 
en zorgen dat wij kunnen meespreken in de nieuwste trends. 
Zelfs het klimaat verandert en wij zullen ons aanpassen. 
 
Wij starten ook met onze afdeling.  
Wij bewegen mee. Maar op een ander niveau. 
Het gaat voor ons om een dieper bewustzijn.  
Wij willen een beweging zijn die de zaken  
overschouwt en overstijgt. 
 
We dwingen onszelf te vertragen,  
en stil te staan om onze leden te onthalen.  
Door hen te leren kennen en te respecteren, 
zullen wij in deze waanzinnige tijd 
van snel contact voor profijt,  
voor hen het verschil maken. 
 
We worstelen onszelf uit de stroom  
van laat maar komen, van onvoorspelbaarheid  
en voortdurende verandering. 
Wij zijn een nieuwe clan, een clan van trendwatchers.  
Het meer en beter presteren zit voor ons op een ander vlak. 
Wij willen een echte samenleving,  
waar wij samen met geestesgenoten greep krijgen, 
op onze omgeving, 
door de juiste dingen te doen.  
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Wij zijn een trage beweging,  
omdat wij niet met de wind mee,  
van ‘t één naar ‘t ander vluchten. 
Traag omdat wij informatie zoeken,  
inzicht willen verwerven, 
en willen voort werken aan de diepste wens, 
van de mens van deze tijd. 
Vandaag starten wij de trage beweging  
van mens naar mens. 
 
 
 
Gesprek 
▪▪▪▪▪▪ Wat verwachten onze leden en niet-leden van ons?  
▪▪▪▪▪▪ Wat zullen wij doen? 
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Ons visioen 

Zo spreekt de profeet 
in een bange tijd 
zijn visioen van vrede. 

‘Ik zie een twijgje 
opschieten uit de stam van Jesse, 
een nieuwe loot uit oude wortels. 
Vol zal hij zijn van goede geest; 
wijs en verstandig, 
liefdevol en toegewijd. 
Eerbied voor God straalt van hem af. 

Hij gaat niet af op uiterlijke schijn, 
oordeelt niet op horen zeggen alleen. 

Recht zal hij verschaffen 
aan de kleinen in den lande, 
steekt zijn hand voor 
de zwakken in het vuur. 
Maar de tiran 
die zal hij striemen 
met de gesel van zijn mond, 
de goddelozen wegblazen 
met de adem van zijn lippen. 
Gerechtigheid is zijn wapen, 
onkreukbaarheid zijn kracht. 

Dan vlijt de panter naast de geit, 
huist de wolf bij het lam; 
kalf en leeuw samen in de wei, 
koe en berin likken elkaar, 
hun jongen ravotten samen. 
Een zuigeling speelt 
voor het hol van de adder; 
een peuter steekt zijn hand 
in het nest van de slang. 
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Dan zondigt niemand meer 
en is het kwaad verbannen 
uit de stad van God. 
Zoals de bodem van de zee met water is bedekt, 
zo zal de aarde van Gods liefde zijn vervuld. 

[Jesaja 11, hertaling P. Verhoeven] 

 
Gesprek 
▪▪▪▪▪▪ Welk is ons visioen vandaag: wat zouden we veranderd wil-

len zien in onze omgeving of in de bredere wereld? 
▪▪▪▪▪▪ Uit alles wat op de eerste vraag werd beantwoord: wat kun-

nen we samen aanpakken/realiseren? 
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Wij zijn onderweg 
 

Zo’n 1500 jaar geleden spoorde Augustinus  
zijn medechristenen als volgt aan: 
 
Wij zijn allemaal onderweg, zusters en broeders, 
En onderweg zijn betekent dat je er nog niet bent. 
Wij gaan voort zo goed we kunnen, 
wetend dat we nog niet bereikt hebben, 
wat we willen bereiken! 
Een reiziger moet niet te veel omkijken 
maar vergeten wat achter hem ligt. 
Anders loopt hij het gevaar 
daar te blijven staan, waar hij omzag, 
zoals de vrouw van Lot, 
of naar het vroegere terug te gaan. 
Wij moeten vooruit. 
Wij zijn onderweg, zusters en broeders, 
wij zijn er nog niet, en daarom moeten we doorgaan 
met alles te onderzoeken. 
Wij zijn onderweg, 
en daarom moeten we niet altijd ontevreden zijn, 
met wat we nu zijn, 
als we tenminste willen bereiken, 
wat we nog niet zijn. 
Want zodra je zelfgenoegzaam wordt  
zul je stil blijven staan. 
Zodra je zegt: nu is het genoeg, 
zul je ten onder gaan. 
De één loopt sneller dan de ander. 
Misschien lopen wij traag vergeleken bij diegenen 
die snel voortgang maken. 
Maar we horen bij elkaar! 
Wij horen bij hen die vooruitkomen. 
 
Gesprek 
▪▪▪▪▪▪ Noem 3 dingen naar waar jij ‘onderweg’ bent. 
▪▪▪▪▪▪ Wie gaat ook diezelfde weg? 
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Globalisering 
 

Geef de jeugd de toekomst. 
Neem haar niet het idealisme en geloof af 
om te dromen van een betere wereld. 
Geef de jeugd de nodige adem 
om nieuw leven te blazen in een wereld  
die kreunt onder machtswellust en bezitsdrang. 
 

Geef jonge mensen de energie. 
Bezorg hen de wil 
om meer samenhorigheid te creëren. 
Laat ze het onrecht omkeren  
zodat meer volkeren kunnen genieten  
van de rijkdom van onze aarde 
 

Geef jonge mensen het inzicht. 
Maak dat ze de juiste kennis bezit 
om armoede efficiënt aan te pakken. 
Laat ze wereldwijd de ecologische schade indammen 
en inspanningen voor een milieuvriendelijke wereld opvoeren  
tot het aards paradijs terug in zicht komt. 
 

Geef jongeren inspiratie. 
Verleen hen de motivatie 
om angst om te keren tot hoop. 
Laat ze verloedering en ontreddering wegwerken. 
Laat ze dwangarbeid en kinderarbeid afschaffen,  
en discriminatie bannen. 
 

Maak dat de jeugd toekomst krijgt!  
 
[Pol Arnauts] 
 
Gesprek 
▪▪▪▪▪▪ Vind jij dat er veel toekomst is weggelegd voor de jeugd?  
▪▪▪▪▪▪ Welke hindernissen zijn er?Welke mogelijkheden zijn er? 
▪▪▪▪▪▪ Wat kunnen we als samenleving betekenen voor jongeren? 

Hoe? 
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De droom van Maarten Luther King 
 

Ik koester een droom dat de mensen eens zullen opstaan 
en zullen inzien dat ze geschapen zijn 
om als broeders en zusters te leven met elkaar. 
Ik heb een droom dat op een dag de rechtvaardigheid  
neerstroomt als water 
en dat de gerechtigheid vloeit als een stroom. 
 
Ik draag een droom in me dat in elk wetgevend lichaam  
en dat in alle gemeenteraden mensen zullen gekozen worden 
die rechtvaardig zijn, die de barmhartigheid liefhebben 
en Gods wegen gaan. 
 
Ik koester een droom dat eens op een dag de oorlogen eindigen, 
dat mensen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzer 
en hun speren tot snoeimes. 
 
Ik heb een droom dat we met dit geloof in staat zijn 
de wanhoop te verdragen en nieuw licht te brengen 
in de duistere momenten van pessimisme. 
Ik draag een droom in me dat we de dag naderbij kunnen brengen 
waarop er vrede zal zijn op aarde en goede wil in alle mensen. 
Die dag zal een gloriedag zijn 
en de kinderen Gods zullen er zich over verheugen. 
 
 
 
 
Gesprek 
▪▪▪▪▪▪ Droom je soms? 
▪▪▪▪▪▪ Wat wil je morgen gaan doen? 
▪▪▪▪▪▪ Wat wil je worden binnen 5 jaar? 
▪▪▪▪▪▪ Wat wil je worden binnen 20 jaar? 
▪▪▪▪▪▪ Van welke veranderingen op wereldvlak droom jij? 
▪▪▪▪▪▪ Kan je vandaag al iets aan die dromen doen? 
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Water 
 

Op vele plaatsen in de wereld 
moet men uren ver lopen 
om een beetje water te vinden, 
aan een bron, een riviertje. 
 
Het is heel kostbaar, 
het mag niet worden verspild, 
het geeft vruchtbaarheid aan het land, 
de goede oogst hangt ervan af. 
 
Het is onontbeerlijk 
in streken die door ontbossing 
en grote droogte zijn getroffen. 
 
Water is leven in een woestijn 
waar anders de dood heerst. 
 
Water is bij ons overvloedig aanwezig, 
maar het is bedreigd door vervuiling, 
door radioactief afval en door verspilling. 
 
Met water is onze geschiedenis begonnen: 
water van uittocht uit verslaving, 
water van intocht in betere toekomst: 
levend water van gemeenschap 
en water van tegenstroom 
tegen het elk voor zich. 
 
Wij bidden U, Heer: 
zet ons op weg in die stroom van mensen 
die werken aan vriendschap en verbondenheid. 
Geef dat onze werking  
voor de aanwezigen van vandaag 
een bron van leven wordt. 
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TINA - ‘There is no alternative.’ 
 

TINA zegt de baas  
en alleman knikt. 
TINA zegt de firma 
en ze verhuist haar activiteiten. 
 
TINA zegt de holding  
en ze bekomt fiscale stimuli. 
TINA zegt de deurwaarder 
en hij verkoopt het dak boven uw hoofd. 
 
TINA zegt het meisje  
van het interim-bureau 
en stuurt je nog eens een weekje werken 
om het gif uit de filterinstallatie op te ruimen. 
 
TINA zegt de econoom en 
spreekt de markt vrij van haar spilzucht.  
TINA zegt de minister, spaar maar voor je pensioen, 
en neem een hospitalisatieverzekering,  
straks zit er geen geld meer in de kas. 
 
TINA is de wet  
van het gouden kalf. 
Leg u er maar bij neer:  
het gaat hier wel om geld, en dat is er nooit genoeg. 
 
TINA, ‘There is no alternative’ 
is de grootste leugen ooit. 
 
TINA, negeert en vervloekt kleine mensen  
en vernietigt de gezinnen en de toekomst  
van de mensen die ondergeschikt zijn. 
Ze sust ons met overbodige gadgets en met de herhaalde slogan:  
‘Geniet vandaag! Er is toch niets aan te veranderen.’ 
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Hoeveel revoluties of vakbondsacties  
van mensen in dienstverband zijn er nog nodig  
eer het doordringt: ‘Er is wel een alternatief.’ 
 
Er is maar een die eeuwige wetten voorschrijft 
en die wet klinkt heel anders. 
‘Eigen u de goederen, het leven en de toekomst  
van andere mensen niet toe, want ik ben God en ik alleen.’ 
 
Weg met TINA, er is maar één wet. 
Bovenal bemin de enige God en uw naaste als uzelf.  
Zo klinkt in ons hart en in onze beweging de echte wijsheid:  
‘Gij zult dat zo niet laten.’ 
 
[Jef Sanen] 
 
 
Gesprek 
▪▪▪▪▪▪ Wanneer en waarover heeft iemand van jullie TINA (er is 

niets aan te doen) gehoord?  
▪▪▪▪▪▪ Geef uw beoordeling van deze situatie? 
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1000 nieuwe namen  
 

Een gelukkige man van 73 vertelde mij dat hij alles te danken 
had aan een goede raad die hij 15 jaar geleden had gekregen. 
Hij zat toen erg diep na het verlies van zijn vrouw en van zijn 
werk. ‘Zorg er voor dat je nieuwe mensen leert kennen, nieuwe 
vrienden maakt en met hen samen nieuwe dingen doet. Dat 
moet je blijven doen, hoe oud je ook bent, dat maakt je leven 
zinvol.’ 
 

Elke nieuwe mens, elke nieuwe naam, 
kan een verrassende ontmoeting worden, 
een nieuwe mening. 
Je kan luisteren naar wat hij of zij belangrijk vindt. 
Je kan een mens ontdekken met talenten: 
zien wat hij of zij kan, en wat niet. 
 

Een nieuwe kennis, een nieuwe naam, 
is veel meer dan een item in je maillijst. 
Het kan je vriend worden of je maat: 
iemand om mee op te trekken; 
een gesprekspartner die met je discussieert; 
iemand die je bevraagt en je uitdaagt; 
iemand die je draagt en om je geeft.  
 

Een nieuwe mens, een nieuwe naam! 
Hij kan je nodig hebben, 
maken dat je weer iets goeds mag doen.  
Hij opent je toekomst. 
Hij breekt je open, 
en geeft je een nieuwe droom. 
 
[Jef Sanen] 
 

Gesprek 
▪▪▪▪▪▪ Met onze afdeling werven en uitbreken... 

 wat is daar het nut van? 
▪▪▪▪▪▪ Doen we mee met de ledenwervingsactie? 
▪▪▪▪▪▪ Wat willen wij bereiken? 
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Neem je tijd 
 

Neem alvast je tijd om terug op tocht te gaan, 
weg uit vertrouwde zekerheid, 
weg uit louter gewoonte, 
weg uit comfort en veilig nestje. 
Neem je tijd om verder te kijken, 
anderen nabij te komen, om volop te leven. 
Neem alvast je tijd om de dingen 
bij hun naam te noemen, 
om je niets wijs te maken, 
om eerlijk naar jezelf te kijken 
en de vragen te stellen 
die ingrijpend zijn voor je verdere leven. 
Neem deze tijd 
met beide handen vast 
om onrecht te herstellen, 
en laat de nieuwe geest 
van eenvoud, soberheid, 
gerechtigheid en moed, 
fijngevoeligheid 
en houden van mensen 
toch in je komen. 
Want ja, als je zo rondom je kijkt, 
het is de hoogste tijd... 
 
[gevonden - UP Leuven] 
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Het einde van de schepping.  
 
Op de eerste dag 
stoppen een man en een vrouw met werken,  
met kopen en verkopen,  
ze komen weer bij elkaar, kijken naar hun kind en hun kleinkind. 
En God herademt: ‘Mijn schepping is nog niet dood.’  
 
 
Op de tweede dag 
vaardigt een groot land een wet uit tegen biodiesel, 
zodat er op de aarde weer voldoende voedsel geteeld wordt. 
En God geeft de aarde van ganser harte vruchtbaarheid.  
 
 
Op de derde dag 
wordt het dak van de huurwoning geïsoleerd. 
Het oudje moet geen twee pensioenen meer geven aan mazout. 
En ‘s avonds brandt er weer een lamp in de living.  
En God ziet dat licht goed is.  
 
 
Op de vierde dag 
installeert een ingenieur een zuiveringsinstallatie 
voor het afvalwater van zijn fabriek. 
En God maakt levend water om door de beek te stromen.  
 
 
Op de vijfde dag overtuigt een militant 
de raad van bestuur dat er genoeg winst gemaakt wordt,  
dat de sociale bijdragen welvaart brengen, 
dat ze dus niet hoeven te delokaliseren. 
En God ziet dat ook de economische mens weet wat goed is.  
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Op de zesde dag 
zeggen enkele consumenten: ‘Wij delen onze auto,  
wij eten minder vlees, wij hebben genoeg.’ 
En heel de schepping ademt kracht uit 
om zich te herstellen. 
 
 
En op de zevende dag 
zitten God en mens samen naar de schepping te kijken...  
en ze hebben weer hoop… 
 
[Jef Sanen] 
 
 
 
Gesprek 
▪▪▪▪▪▪ Heb jij de laatste tijd berichten gehoord, mensen ontmoet, 

waarvan je zegt: ‘Die zijn goed bezig.’ 
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De graankorrel en de mier 
 

Mieren zijn echte verzamelaars. Ze leggen grote voorraden aan. 
Ze slepen zich een breuk. Ook Maarten de mier is druk bezig met 
het aanleggen van een wintervoorraad. Hij heeft een grote graan-
korrel op zijn rug. Eigenlijk is de graankorrel te groot voor Maar-
ten. ‘Wat loop je te zeulen’, hoort Maarten. Hij blijft staan, legt de 
graankorrel neer en kijkt verbaasd om zich heen. Hij ziet 
niemand. Misschien heeft hij gedroomd dat hij iemand hoorde. 
Hij wil de graankorrel weer op zijn rug sjorren. ‘Lieve mier, 
waarom neem je me eigenlijk mee?’ Tot zijn stomme verbazing 
merkt Maarten dat het de graankorrel is die tegen hem praat. ‘Wil 
je weten waarom ik je meeneem?’ vraagt Maarten. ‘Snap je dat 
dan niet. Wij hebben je nodig voor de winter. Ik breng je naar on-
ze voorraadkamer.’ ‘Ja maar,’ zei de korrel ,’ik wil niet opgegeten 
worden. Ik wil verder leven.’ ‘Dat kan wel zijn’, zei Maarten, 
‘maar alle korrels die achterblijven op het veld zijn voor de die-
ren. Dat is altijd zo geweest.’ ‘Luister’, zei de graankorrel. ‘Ik doe 
je een voorstel. Als je mij hier laat geef ik je volgend jaar honderd 
graankorrels voor je voorraadkamer.’ Ongelovig kijkt Maarten de 
graankorrel aan. Honderd korrels in ruil voor één? Zou dat kun-
nen? Stel je voor! ‘Hoe weet ik dat je me niet voor de gek houdt?’ 
vraagt Maarten. ‘Dat moet je geloven’, zegt de graankorrel.’Het is 
een geheim. Doe nu maar wat ik je zeg. Stop me onder de grond 
en kom volgend jaar terug.’ Het is te proberen. Daarom graaft 
Maarten een kuiltje en stopt de graankorrel onder. Bij de plek legt 
hij drie steentjes. Dan kan hij de graankorrel terugvinden. Glimla-
chend gaat hij terug naar de andere mieren. ‘Er valt niets te la-
chen’, zeggen ze boos als Maarten zonder iets terug komt. ‘Moet 
je niet voor morgen zorgen?’ Maarten zegt niets. ‘Wacht maar’, 
denkt hij.’ Ik heb straks meer gespaard dan jullie allemaal bij el-
kaar.’ Elke dag gaat hij kijken, maar er gebeurt niets. Het wordt 
winter. Het vriest, het sneeuwt. Er is niets te zien. Maar dan wordt 
het lente. Het wordt elke dag een beetje warmer. En dan gebeurt 
het. Bij de drie steentjes komt een groen sprietje uit de grond. Het 
is anders dan hij verwachtte, maar Maarten voelt hier begint iets 
groots. 
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Gesprek 
▪▪▪▪▪▪ Naar waar hebben jullie lang moeten wachten en was het 

wachten waard? 
▪▪▪▪▪▪ De vermenigvuldiging van de graankorrels leek wel een 

wonder! Welke gebeurtenis in jullie leven leek wel een won-
der? 

▪▪▪▪▪▪ Hebben jullie in je eigen leven al iets zien teloorgaan dat 
naderhand ook toekomst bracht? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestorven graan wordt brood, 
geperste druiven wijn van vreugd’, 
zo gaat doorheen de dood 
wat blijven zal en reeds verheugt. 
Een mens moet leren sterven 
om Leven te be-erven. 
 
 
Als de graankorrel sterft, brengt hij rijke vruchten voort. 
Sterven om te leven, 
verliezen om te winnen 
en loslaten om te vinden. 
Met deze boodschap worden we de wereld ingestuurd. 
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Het Nietszeggende Spreekwoord 
 
De aandeelhouder wint. 
Niets zo moeilijk als het maken van een goede afspraak,  
behalve het nakomen. 
Alcohol maakt meer kapot dan alleen je lever. 
De Ark is gebouwd door amateurs, de Titanic door professionals. 
 
Beslissen is het aantal mogelijke vergissingen reduceren tot één. 
Beter een blauwtje lopen dan een groentje blijven. 
Een brutaal mens heeft de halve wereld, de ander helft neemt hij. 
Beter een goede buur dan een hoge huur. 
Beter een kwaaie buur, dan een verre vriend. 
 
Pluk de dag niet voor het avond is. 
Deelnemen is belangrijker dan meedoen. 
Wie twee deuren tegen elkaar open zet, laat het tochten. 
Wie goed doet, doet niet slecht. 
Iedereen is dom, maar elk op een ander terrein. 
De rode draad bij het woord voegen. 
Drink met maten, bij voorkeur met ons. 
 
Eeuwig duurt het langst. 
Hoe groter het ego, hoe kleiner de geest. 
Ervaring is de naam voor de optelsom van onze fouten. 
Fietsen is gezond eet meer fiets. 
Wie niets doet, begaat nooit een flater,  
maar heel zijn leven is er een. 
 
Elk gebrek heeft z’n gek. 
Geld maakt het karakter niet slecht, maar zichtbaar. 
Het is gezond om je ziek te lachen. 
Doe niets overijld:  
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zelfs God heeft de wereld niet in een dag geschapen. 
Wie het laatst lacht heeft de grap niet begrepen. 
Gras groeit niet harder door aan de sprietjes te trekken. 
Stille gronden hebben diepe wateren. 
 
Voor de haan driemaal kraait, moet hij eerst heel diep inademen. 
Ga naar de hemel voor het klimaat en naar de hel voor het gezel-
schap. 
Een hobby is leuk, mits er tijd voor gemaakt kan worden. 
Aan de hond ken je de eetgewoonten van het baasje. 
Men moet geen blaffende honden wakker maken. 
 
Kannibalen geven de voorkeur aan mensen zonder ruggengraat. 
Wie het kleine niet eert, is vast gefrustreerd. 
Grootdoeners doen erg klein. 
Eigen kruis is goud waard. 
Wie een kuil graaft voor een ander, is geen egoïst. 
 
Beter laat dan te laat. 
Beter te laat dan overtijd. 
Geduld is een langzame zaak. 
Leraren zijn er om problemen op te lossen,  
die er zonder hen niet waren geweest. 
De cirkel des levens, is soms vierkant. 
 
Een optimist is iemand die in zeven sloten tegelijk zingt.  
De optimist gelooft in de beste aller werelden te leven en de pessi-
mist is bang dat hij gelijk heeft.  
Je bent nooit te oud om iets af te leren.  
Ouderdom komt met de jaren.  
Eén pinguïn maakt nog geen winter.  
Om de plant te laten groeien, moet je de tuinman koffie geven.  
Beter een lieve poes dan een stevige kater.  
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Praat niet over jezelf, dat doen wij wel als je weg bent.  
 
Beter rijk en gezond dan arm en ziek.  
Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook uw schoonmoeder niet.  
Spreken is zilver, zwijgen is ook niet goedkoop.  
De wijzen maken spreuken en de dwazen herhalen ze.  
Wie niet sterk is moet vrienden meenemen.  
 
De televisie maakt van de familiekring een halve cirkel.  
Mensen met te lange tenen, moeten ze vaker krommen.  
Tegen het JA-woord kun je geen NEE zeggen. 
 
Al is de e-mail nog zo snel, een virus achterhaalt het wel.  
Oude vissen uit de sloot halen. 
Alleen dode vissen gaan met de stroom mee.  
Een Jehova-getuige houdt zelfs zijn voet tussen de deksel van de 
kist. 
Hoe meer zielen, hoe drukker. 
Wie niet waagt, spaart geld uit.  
Beter met slecht weer thuis. Dan met goed weer op het werk. 
Laat het werk je niet weerhouden om niets te doen. 
Beter half werk dan dubbel werk. 
Een spreuk met een X is een spreekwoord van niks.  
 
Een ziek bedrijf maakt zieke werknemers.  
Ziek zijn is slecht voor de gezondheid. 
Vaker dan ziekte wordt gezondheid voorgewend. 
De meeste ziekten genezen ondanks het ingrijpen van de arts.  
Spreken over zilver is zwijgen over goud.  
Eén zwaluw maakt nog geen gezelligheid. 
 
[De vereniging ter behoud van het Nietszeggende Spreekwoord] 
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Waar komt de stad van vrede 
 
Iemand had twee zonen en toen hij stierf 
kregen beiden de helft van zijn land. 
 
Nu was de ene rijk en had geen kinderen. 
De andere was arm en had zeven zonen. 
 
Die nacht kon de rijke zoon niet slapen; 
Mijn vader heeft zich vergist, dacht hij,  
want: ik ben rijk, maar mijn broer is arm 
en heeft geen land voor zoveel zonen. 
 
En hij stond op en ging op weg  
om nog voor de dageraad de grenspalen te verzetten. 
 
Ook de arme zoon lag wakker die nacht. 
Mijn vader heeft zich vergist, dacht hij,  
want ik heb zeven zonen, en mijn broer is eenzaam. 
 
En hij stond op en ging op weg  
om nog voor de dageraad de grenspalen te verzetten. 
 
Toen de dag aanbrak, ontmoeten ze elkaar, 
aan de grenspalen. 
 
Ik zeg je: OP DIE PLAATS ZAL  
                DE STAD VAN VREDE VERRIJZEN!!! 
 
[Een Joods-Chassidisch verhaal] 
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Het toveren niet verleerd 
 

Er zijn nog tovenaars in onze beweging. 
 

Toveren doet de man die een tocht uitstippelde 
en het traject verandert voor die jonge vrouw 
die maar een uur kan stappen door haar chemokuur. 
 

Een tovenaar is de juf  
die verteld heeft van ‘den grooten oorlog’ 
en met haar kinderen beslist om in de klas  
de conflicten geweldloos op te lossen. 
 

Het is de vrijwilliger die elke week zorgt  
dat de wereldwinkel een dag meer open is, 
en de kookles goedkoop en gezond koken  
organiseert in de wijk.  
 

Er is ook het heel oude paar 
dat zijn dak isoleert: ‘voor ons loont dat misschien niet meer,  
maar als iedereen iets doet om de opwarming tegen te gaan…’ 
En er is het groepje magiërs dat beslist heeft 
om zich fietsend in eigen gemeente te verplaatsen. 
 

Een meester in de magie laat zich niet in doekjes doen.  
Hij onderzoekt en bekijkt aan alle kanten, 
ziet de gevolgen, de slachtoffers. Hij ontrafelt het lot 
en vindt kleine toverkunsten uit om de koers te wijzigen. 
 

Pure magie is het dat nieuwe mensen 
zich aansluiten bij een tovenaarsgilde 
zoals het onze: omdat ze iets willen doen,  
elk met zijn beetje tijd, zijn beetje talent. 
 

Telkens als ik zulke tovenaars zie dan zeg ik 
merci aan de grote tovenaar ‘ANDERSER’ . 
Hij die ons inblaast: 
‘Het kan anders, tover je mee?’  
 

[Jef Sanen] 
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Gesprek 
▪▪▪▪▪▪ Heeft iemand onlangs nog iets gezien waarbij best wat geto-

verd mag worden?  
▪▪▪▪▪▪ Wat zou er kunnen gebeuren volgens jullie? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Speuren naar God  
 
Speuren naar God 
is speuren naar de kern van je  
leven,  
is zoeken naar  
wie of wat  
je doen en laten bepaalt  
en richting geeft.  
Het is gaandeweg ontdekken  
dat Iets of Iemand je draagt  
in goede en kwade dagen.  
Dat kan van alles zijn:  
geld of carrière,  
eigenbelang of welbehagen,  
of liefde 
en aan anderen gegeven zijn.  
Wie of wat  
zal jouw God zijn,  
de kern van je doen en laten?  
Welke God laat in jouw leven  
zijn sporen na?  
 
[gevonden UP Leuven] 



 

46 ▪▪▪▪▪▪ (2008/2) 

Laten we ons inblikken 
 
(Vooraf: In een leeg blik steek je volgende voorwerpen: Pluim, 
puzzelstuk, steen, snoep, noot, lucifers, kruiden. Vervolgens sluit 
je het blik met kleefband. Bij het begin van het bezinningsgesprek 
draai je het blik omgekeerd en doe je het blik aan de onderzijde 
open met de blikopener) 
 
Hoe leven we? Zien we dat de wereld niet voor iedereen gelijk is? 
Zijn we zelf alert? Zien we dat we in een wereld leven waar alles 
winst moet opbrengen? 
Zien we dat wie niet mee kan met deze snelle maatschappij ertus-
senuit valt? 
Laten we ons inblikken? 
 
 
puzzelstuk 
Je kan geen puzzel afmaken als er een stuk ontbreekt. We zijn al-
len onmisbaar in het geheel.  
We vullen elkaar aan: de sprekers en de doeners, de trekkers en de 
duwers, diegene die het licht aandoen en diegenen die het doven. 
Welke zijn - in ons werkmidden - de puzzelstukken die eruit val-
len, waardoor het geheel niet volledig is? Wie blijft in de kou 
staan? 
 
steen 
Elkeen draagt zijn steentje bij tot een rechtvaardige samenleving.  
Welke groepen van mensen dragen echter te weinig bij, vind je?  
Wie profiteert, maar brengt niets binnen? 
 
snoepje 
We werken met onze beweging aan de verzoeting van de maat-
schappij, tegen een verzuurde maatschappij, tegen alle wantrou-
wen in.  
Wat vind jij belangrijk om een zoetere samenleving te krijgen? 
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noot 
Soms zijn er harde noten te kraken in het leven: conflicten, me-
ningsverschillen, uiteenlopende wegen.  
Welke zijn voor jou de harde noten, die het jou moeilijk maken 
om je echt thuis te voelen in deze samenleving? 
Welke zijn voor jou de actuele gebeurtenissen, die een kloof tus-
sen mensen aanbrengen? 
 
lucifers 
Als je het vuur erin kan krijgen, dan zwelt het enthousiasme aan: 
waar zijn er originele dingen bezig, waardoor mensen zich goed 
beginnen te voelen in onze samenleving? 
 
pluim  
We zijn met velen in onze vereniging: bij wie voelen we ons het 
meest thuis?  
Zijn er mensen die nooit een pluimpje krijgen?  
Wie willen wij speciaal een pluim mee geven? 
 
exotische kruiden 
Solidariteit met het zuiden: sta je daar voor open? Wat is jouw in-
breng? Welke goede dingen zie je gebeuren waardoor de solidari-
teit tussen het rijke Noorden en het arme Zuiden kan groeien? 
 
Leven met onze groep is  
gebruik maken van de kast  
vol bewaarblikken en voorraaddozen, 
de blikken met een stevige voorraad voedsel. 
 
We hebben het blik met vriendschap. 
Op het etiket staat ‘gul gebruiken’. 
Als we vriendschap rondstrooien, 
dan kunnen we mensen terugvinden, 
dan lukken we erin vreugde, maar ook verdriet te delen, 
dan staan we sterker om de wereldproblemen  
te durven aanpakken 



 

48 ▪▪▪▪▪▪ (2008/2) 

We hebben het blik met onze zintuigen: 
goed zien naar mensen,  
hen beluisteren, hen aanvoelen, 
smaak geven aan de samenleving, 
en op tijd een goed woord spreken doet wonderen. 
 
We hebben het blik met solidariteit, 
een bundeling van inzet, 
waarbij we de zwaksten uit de samenleving  
niet uit het oog verliezen,  
waarbij we onze sterkere talenten in de strijd gooien. 
Dan zien we mensen niet enkel  
als producenten en consumenten, 
dan zien we waar teveel winstbejag  
de aarde om zeep aan het helpen is. 
 
We hebben het blik geloof, 
het besef dat we kinderen zijn van dezelfde Vader, 
die maakt dat we meer willen doen voor anderen, 
die maakt dat we verdraagzamer zijn, 
die maakt dat we meer oplossingsgericht  
en hoopvol de toekomst aankijken. 
Dan zien we in de arme onze broeder, 
dan zien we in de verdrukte onze zuster, 
dan lukken we er wellicht beter in  
niemand die lijdt voorbij te gaan. 
 
[naar een bezinning van KAV] 
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Winkelen 
 

In de supermarkt word ik sterk met mezelf geconfronteerd. 
Terwijl ik de producten neem, komen voortdurend vragen in me op: 
‘Koop ik het beste of het lekkerste product?’ 
Maar ook: ‘Hoeveel kost dit? Is mijn loon gestort?  
Kan ik dit betalen?’ 
En: ‘Hoe zit het met mijn dieet? Zit er niet te veel vetstof in?’ 
En verder: ‘Welke samenleving wil ik? Betaal ik iets meer voor 
de producten van de wereldwinkel? Hoe voed ik mijn kinderen 
op? Laat ik ze alles eten?  
‘Durf ik eens een ander product kopen?’ 
 
In onze afdeling komen dezelfde vragen naar boven als we pro-
grammeren: 
‘Kunnen we de leden genoeg boeien? Is de kostprijs van de acti-
viteit voor iedereen haalbaar? Waar moeten we tussenkomen met 
de kas? Is het een evenwichtig programma? Komt iedereen aan 
bod? Hoe kunnen we via ons programma aan een betere samenle-
ving werken? Betrekken we de jongeren voldoende?  
Slagen we erin elk jaar eens wat nieuws te proberen?’ 
 
[Pol Arnauts] 
 
 
 
Gesprek 
▪▪▪▪▪▪ Een goed programma houdt in dat we willen nadenken over 

waar we naartoe willen met onze afdeling: 
▪▪▪▪▪▪ mag het ‘wat meer’ zijn? 
▪▪▪▪▪▪ blijven we de alertheid van ‘mensen-vissers’ behouden? 
▪▪▪▪▪▪ kan de vriendschap in onze groep groeien door dit pro-

gramma? 
▪▪▪▪▪▪ zijn we voldoende kritisch? 
▪▪▪▪▪▪ groeit de solidariteit doorheen onze activiteiten? 
▪▪▪▪▪▪ komen alle talenten aan bod? 
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Onze afdeling bestaat 65 jaar 
 
Heer, 
Op deze avond van ons 65-jarig bestaan 
willen we U bedanken  
voor alles wat we mochten ontvangen. 
Dank voor de groei die we als mens mochten doormaken. 
Dank voor zo’n stevige vereniging als de onze, 
waar we onze dromen konden realiseren, 
waar we telkens opnieuw uitgedaagd werden  
om een stevige bijdrage te leveren tot een solidaire wereld. 
 
Als we achterom kijken 
voelen we diepe dankbaarheid 
om de vele diepe momenten, 
om de ontelbare activiteiten  
waarbij we mensen gelukkig hebben gemaakt, 
om de talloze keren dat we actie hebben gevoerd 
waar we de stem van de minsten hebben kunnen doen klinken. 
 
Maak dat we onze roots blijven zien,  
dat we de kracht en de energie vinden 
om de sterke momenten uit het verleden niet te vergeten  
en tegelijk vooruit te kunnen zien naar de toekomst. 
 
God, 
We staan weer op de drempel van een nieuw werkjaar. 
We kiezen voor nieuwe activiteiten op ons jaarprogramma. 
Er valt weer heel wat te regelen. 
 
Geef dat we dit nieuwe werkjaar  
opnieuw bezorgd zijn  
om wat echt belangrijk is, 
om datgene wat mensen beroert. 
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Maak dat we erin slagen 
onrecht en eenzaamheid aan te pakken 
racisme en egoïsme te bestrijden, 
dat wij bekommerd mogen zijn om uw mensen. 
 
Geef ons voldoende kracht 
om onze zorgen te delen in onze ploeg, 
om samen de lasten te dragen, 
om nieuwe talenten te vinden, 
om samen te bouwen aan uw droomwereld. 
 
 
 
 

Wanneer begint de dag 
 
Een oude Rabbi vroeg eens aan zijn leerlingen: 
‘Hoe kan je het moment bepalen waarop de nacht ten einde loopt 
en de dag begint?’ 
‘Is dat het moment waarop je uit de verte een hond van een 
schaap kunt onderscheiden?’ vroeg de één. 
Maar de Rabbi was niet tevreden met dit antwoord. 
‘Is het als je van verre een dadelboom van een vijgenboom kunt 
onderscheiden?’ vroeg een ander. 
‘Nee’ zei de Rabbi. 
‘Maar wat is dan het antwoord?’ vroegen zijn leerlingen. 
Toen zei de Rabbi:’ Het is als je in het gezicht van een mens kunt 
kijken en daarin je zuster of je broeder ziet. Tot dat moment is de 
nacht nog bij ons.’ 
 
[Chassidisch verhaal] 
 
 
 
Gesprek 
▪▪▪▪▪▪ Wanneer begint de toekomst voor jullie? 
▪▪▪▪▪▪ Wanneer heb jullie het gevoel dat jullie in het verleden blij-

ven steken? 
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De kleine nachtwaker 
 

Eens op een nacht dat de lucht geurde van bloesems en de sterren 
pinkelden, liep de kleine nachtwaker met zijn lantaarn door de 
weilanden. Daar zag hij plots, precis bij zijn rechtervoet, een kla-
vertjevier. ‘O’, zei de kleine nachtwaker blij. Hij bukte zich en 
plukte het. Omdat een klavertjevier geluk brengt, besloot hij de 
mensen wakker te maken, want het geluk is fijner als je het met 
anderen deelt.  
 
‘Jullie moeten opstaan’, riep hij. ‘Ik heb een klavertjevier gevon-
den!’ Toen kwamen de mensen naar hem toe: de bloemenvrouw, 
de dichter, de draaiorgelman, het meisje dat ballonnen verkoopt 
en de boer. Ze gingen vóór hun huizen op het geluk zitten wach-
ten. Zou het van links of van rechts komen? Of misschien wel van 
boven? Ze lieten hun ogen dwalen en legden hun oor te luister in 
de nacht.  
 
Aan de bosrand speelden de reeën en moeder vos was met haar 
kinderen aan het ravotten. Vlak in de buurt sjirpte een krekel en 
de zachte nachtwind plukte bloesems van de bomen en liet ze 
speels over de daken dwarrelen. Er wandelden vijftien muisjes 
door de dorpsstraat, het ene telkens een beetje kleiner dan het an-
dere. De maan spiegelde zich in de vijver. Dat zag er zo leuk uit 
dat de kikkers er een kring om heen vormden en een kikkerlied 
zongen. Het beekje murmelde. In de oude kastanje zaten uilen en 
hun lichtende ogen keken dromerig de nacht in.  
 
De mensen waren heel stil. Ze keken naar de hazen die haasje-
over speelden en hoorden de klokjesbloem bengelen. ‘Wanneer 
komt nu eigenlijk het geluk?’, vroeg plotseling het meisje dat de 
ballonnen verkoopt.  
 
‘Ssst…’, antwoordde de kleine nachtwaker en legde de vinger op 
de mond. ‘Het is er al lang. De hele nacht is vol geluk. Voelen 
jullie het niet?’  
 
[Gina Ruck-Paquet - uit Al de dagen van ons leven, p.412] 
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Er moeten mensen zijn 
 
Er moeten mensen zijn 
die zonnen aansteken, 
voordat de wereld verregent. 
 
Mensen die zomervliegers oplaten 
als het ijzig wintert, 
en die confetti strooien 
tussen de sneeuwvlokken. 
 
Die mensen MOETEN er zijn. 
 
Er moeten mensen zijn 
die aan de uitgang van het kerkhof, 
ijsjes verkopen, en op de puinhopen  
mondharmonica spelen. 
 
Er moeten mensen zijn, 
die op stoelen gaan staan, 
om sterren op te hangen in de mist. 
Die lente maken van gevallen bladeren, 
en van gevallen schaduw, licht. 
 
Er moeten mensen zijn, die ons verwarmen 
en die in een wolkenloze hemel 
toch in de wolken zijn zo hoog. 
Ze springen touwtje langs de regenboog 
als iemand heeft gezegd: 
kom maar in mijn armen. 
 
Bij dat soort mensen wil ik horen… 
Die op het tuinfeest in de regen blijven dansen 
ook als de muzikanten al naar huis zijn gegaan. 
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Er moeten mensen zijn die op het grijze asfalt 
in grote witte letters LIEFDE verven. 
 
Mensen die namen kerven 
in een boom vol rijpe vruchten 
omdat er zoveel anderen zijn 
die voor de vlinders vluchten 
en stenen gooien naar het eerste lenteblauw 
omdat ze bang zijn voor de bloemen 
en bang zijn voor: ‘ik hou van je’. 
 
Ja, er moeten mensen zijn 
met tranen als zilveren kralen 
die stralen in het donker 
die de morgen groeten als het daglicht  
binnenkomt op kousenvoeten. 
 
Weet je, er moeten mensen zijn, 
die bellen blazen en weten van geen tijd 
die zich kinderlijk verbazen 
over iets wat barst van mooiigheid. 
Ze roepen van de daken 
dat er liefde is en wonder. 
Als al die anderen schreeuwen: 
‘alles heeft geen zin’ 
dan blijven zij roepen 
‘neen, de wereld gaat niet onder’ 
en ze zien in ieder einde 
weer een nieuw begin. 
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Ze zijn een beetje clown 
EERST het hart 
en DAN het verstand 
en ze schrijven met hun paraplu 
‘I love you’ in het zand 
omdat ze zo gigantisch 
in het leven opgaan 
en vallen 
en vallen 
en vallen 
en OPSTAAN 
 
Bij dat soort mensen wil ik horen 
die op het tuinfeest in de regen BLIJVEN dansen 
ook als de muzikanten al naar huis zijn gegaan 
de muziek gaat DOOR 
de muziek gaat DOOR 
en DOOR… 
 
[Toon Hermans] 
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Blijf bij ons 

‘Heer blijf bij ons, de zon gaat onder’.  

Wij boden dan het avondbrood  

den vreemden man, die langs de baan  

met ons was meegegaan  

en wijl hij, ‘t zegenend de ogen sloot,  

gebeurde het: Zijn aangezicht  

verklaarde in een hemels licht,  

waarin hij plotseling verdween...  

Dit was het wonder. 

Wij stonden weer alleen,  

doch vouwden blij onz’ handen.  

Het was alsof Hij door ons heen verdween.  

En het licht in ons is blijven branden.  

Blijf zo in ons, o Heer, de zon gaat onder!  

 

[Felix Timmermans] 
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Shine 
 

Onze grootste angst is niet dat we onvolmaakt zijn.  
Onze grootste angst is dat we mateloos krachtig zijn.  
We vragen onszelf af: 
wie ben ik om briljant te zijn, prachtig, talentvol, 
fantastisch?  
Maar... wie ben jij om dat niet te zijn?  
Je bent een kind van God.  
Je onbelangrijk voordoen bewijst de wereld geen 
dienst.  
Er is niets verlichts aan jezelf klein te maken opdat 
andere mensen zich bij jou niet onzeker zullen voe-
len. 
We zijn allemaal bedoeld om te stralen als kinderen.  
We zijn geboren om de glorie van God, die in ons is, 
te openbaren.  
Die is niet alleen maar in sommigen van ons; die is 
in iedereen!  
En als wij ons licht laten stralen, 
geven wij onbewust andere mensen toestemming 
hetzelfde te doen.  
 
[Nelson Mandela] 
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■■■■■■ goed om weten 
 
4/10 Vredestocht Busreis naar Ieper . CRV en ACW 
4/10 Ziekenzalving 9u30-13u. Ziekenzorg in Wemmel 
10/10 Inspiratiedag KAV in Leuven 
15/11 Studiedag armoede in Aeropolis- Schaarbeek - ACW 
18/12 Poppentheater Edilbert 12.30u.. Thema ‘Sociale zekerheid’.  

Pletinckxstraat 19 - ACW 
21/12 Kersttocht KWB vanaf 13u - in Brussel 
10/2 Ruth door Nico Terlinden in de abdij Grimbergen - KAV 
12/2 Pastorale NM ACW 13.30u - 16.30u – Thema: Sociale Zekerheid 
15/2 Valentijnsbrunch - KWB 
14/3 Pati Pati - KWB optreden Leuvens UP-koor in Leefdaal 20u 
19/3, 14/4, 28/4 Asse. Cursus Drempel verlagend werken met je vereni-

ging. ACW. Telkens van 20u tot 22u30. 
10/4 Goede Vrijdagactie KAJ 
10/5 Land van de Witte Inspiratiewandeling in Zichem KWB 
21/5 Sociale zekerheid  Nationale themadag sociale zekerheid in Antwer-

pen - ACW 
24/5 Tv-viering 10u. Thema sociale zekerheid 
31/5 20 km van Brussel 15u. Lopen met en voor Wereldsolidariteit  
Tocht van Hoop rond Sociale zekerheid: nieuwe tocht voor groepen van 

max 25 personen. www.tochtenvanhoop.eu 
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