
 
 

Kijk, we staan er weer! 
 
“Kijk, we staan er weer, en ook jij bent erbij! 
Wat heerlijk om je te zien!“ 
 
Lieve collega’s, beste leerlingen, 
deze aanhef klinkt vreugdevol en waarom ook niet? 
Vandaag koesteren we wederom de hoop. 
Al is de storm nog niet geluwd, al is de toekomst onzekerder dan ooit 
en al voelen we ons schuchter en broos: we staan er weer. 
 
We staan op uit de wanhoop, we komen terug uit ons kot. 
 
Ja, we zijn enkele illusies over ons mens-zijn armer. 
We beseffen ‘dat het toch niet langer zo kan’ 
en ‘dat het vanaf nu anders moet’.  
 
Maar, staan we, in al die broosheid, 
niet ook een tikkeltje steviger dan voorheen? 
Weten we nu niet terug wat telt en wat voorbij gaat, 
wat nodig is en wat niet?  
Is ons kompas nu niet bijgesteld op wat écht belangrijk is? 
Is ons vizier nu niet scherp op het grote geheel, op de anderen, 
misschien wel op het Andere en de Andere die wij God noemen? 
 
Kijk, we staan er weer, en dat doet goed. 
En we gaan weer  - geduldig en gedreven - 
creatiever dan ooit tevoren - met online tools en livestreamlessen - 
volop doen waar we in uitblinken: 
kennis opdoen en doorgeven, vaardigheden trainen, 
samenwerken en samen-zijn, 
kansen geven aan elkaar, vertrouwen schenken, en vooral,  
samen de hoop verwelkomen.  
 
We staan er weer én we beseffen meer dan ooit: we staan niet alleen.  
We gaan niet ieder voor zich verder,  we hebben elkaar ‘van doen’.  
We staan er weer en we gaan er samen voor! 
 
 
  



Zorg is verbonden hoop delen 

  

Zorg dat we verbonden hoop delen 
in wat ons bezielt en raakt 
Zorg dat we verbonden hoop delen 
in wat ons vreugdevol maakt. 
  
Zorg dat we verbonden hoop delen 
in wat ons blokkeert en remt. 
Zorg dat we verbonden hoop delen 
in wat ons solidair stemt. 
  
Zorg dat we verbonden hoop delen 
in wat ons beklijft en beroert. 
Zorg dat we verbonden hoop delen 
in wat ons raakt en ontroert. 
  
Zorg dat we verbonden hoop delen 
in wat in ons lacht en huilt. 
Zorg dat we verbonden hoop delen  
in wat in ons droomt en schuilt. 
  
Zorg dat we verbonden hoop delen 
in wat ons verrijkt en verarmt 
Zorg dat we verbonden hoop delen 
in wat ons troost en verwarmt. 
  
Zorg dat we verbonden hoop delen 
in wat ons drijft en sterkt. 
Zorg dat we verbonden hoop delen 
in de Geest die in ons werkt. 
  
Zorg is verbonden hoop delen… 
   

 

 

 

  



Gebed: God, wij komen naar Jou in onze angst 
 
Barmhartige God, 
Wij komen naar Jou in onze angst. 
Wij wenden ons tot Jou in onze tijd van nood. 
Geef de zorgverleners zorgzaamheid en vrijgevigheid. 
Breng de artsen wijsheid. 
Geef inzicht aan de wetenschappers. 
Breng genezing voor diegenen die ziek zijn. 
Bescherm diegenen die het meeste risico lopen. 
Geef troost aan diegenen die een geliefde hebben verloren. 
Verwelkom diegenen die overleden zijn in Jouw Koninkrijk. 
Verenig onze gemeenschappen in medeleven en solidariteit. 
Verwijder alle angst uit ons hart. 
Vul ons met vertrouwen in Jouw Liefde. 
Jij hebt altijd het laatste woord, een Woord van Leven, Hoop en Vreugde. 
Barmhartige God, 
we herkennen jou in Jezus, in Hem vertrouwen wij op Jou. 
Hem heb Jij doen verrijzen. 
Doe ook ons verrijzen uit onze angst en wanhoop. 
 
 
Gebed: God, zorg dat we verbonden vertroosting zoeken 
 
 
Heer God 
zorg dat we verbonden  
vertroosting zoeken 
in wat wezenlijk belangrijk is. 
Zorg dat we verbonden 
vertroosting zoeken 
in pijnlijk verdriet en gemis. 
Zorg dat we verbonden  
vertroosting zoeken 
in wat ons drijft in het leven. 
Zorg dat we verbonden  
vertroosting zoeken  
in Eeuwige Liefde ons gegeven. 
Zorg dat we verbonden  
vertroosting zoeken. 
Amen. 
 

 
 
 
 
 
  



interessante links  
op de Thomaswebsite Katholieke Dialoogschool 
 
10 suggesties van gebeden en overwegingen 
 

1. Over virussen en vaccins 
2. Stilte en leegte 
3. Dialoog met God 
4. Wij worden wakker geschud door stilte (Stef Bos) 
5. Heer, samen met velen richt ik mij tot U en ik bid U 
6. Gebed tot de Hemelse Vader 
7. Ja, er is angst 
8. Zou het kunnen zijn … 
9. Ineens ben ik in tranen 
10.Maar de lente wist het niet 

 
10 geboden: hoe ga je als katholieke dialoogschool om met een ingrijpende 
gebeurtenis als de coronacrisis? 
 

1. Bovenal bemin de dialoog 
2. Denk na over wereld, mens en God 
3. Stel de waarom-vraag 
4. Maak van de crisis het begin van iets nieuws 
5. Zoek met een open geest 
6. Spreek duidelijke taal 
7. Erken de diversiteit, herken de gelijkwaardigheid 
8. Volg de goede wegwijzers 
9. Breng je eigen expertise binnen 
10.Durf samen experimenteren 
 
 

Vakspecifieke Impuls voor School: Wat het coronavirus ons leert: onze 
hoogmoed keert zich tegen ons 
 


