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Brede vorming van de mens in al zijn dimensies, 
daar tekent het onderwijs voor. 
Die breedheid komt tot uiting 

in de diversiteit aan leergebieden en vakken, 
maar ook in het brede gamma aan activiteiten 

buiten het strikte lesgebeuren, 
in de dagelijkse ontmoetingen en gesprekken 

binnen en buiten de school. 
 

Als leraar kun je dat brede perspectief 
bij de leerlingen slechts aanwezig brengen, 

wanneer je je er ook op toelegt in je eigen leven. 
Je onderkent de talloze nuances en schakeringen 

in de wereld zoals die aan je verschijnt. 
Je tracht over muurtjes te kijken, 
b.v. dat van je eigen vakgebied. 

Je plaatst alles in zijn context 
en ontwaart verbanden. 

Elk fenomeen geef je een plaats 
in een groter geheel. 
Je bekijkt elke situatie 

vanuit verschillende gezichtspunten 
en met meerdere lenzen. 

Je zoomt niet alleen in op details 
maar je neemt ook afstand 

om het geheel te overschouwen. 
Je kijkt vanuit je eigen perspectief. 

Ook door de bril van je collega’s en van elk van je leerlingen. 
Je wisselt erover uit. 

Zo wordt je kijk breder, 
maar krijg je ook steeds beter een dieptezicht. 

Je begint te vermoeden 
dat er ook voorbij de einder 

nog onnoemelijk veel te ontdekken blijft. 
 

Gaandeweg wordt je kijk 
op de wereld en je medemensen 

helder en transparant. 
Zo ben je bezig 
je te oefenen 

in die kernkwaliteiten van kristal. 
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Net zoals het spreekwoord  
“Geen rook zonder vuur” 
zo kunnen we van geloven zeggen 
“Geen goed doen zonder bidden” 
 

Bidden is TIJD NEMEN 
om eerst tot rust te komen 
en dan in verbondenheid met God 
inzicht krijgen in wat men kan doen. 
Het is zijn dromen onderbouwen 
met het Woord Gods 
en vertrouwen dat Hij ons zal steunen. 
 

Goed doen is TIJD GEVEN 
aan het omzetten van die dromen. 
Gods belofte voelbaar en tastbaar maken 
waardoor het Woord Gods levendig wordt. 
Het is zo handelen dat men zelf voelt 
dat God werkzaam is in wat men doet. 
 

Bidden zonder goed doen 
of goed doen zonder bidden 
is als een vuurtje dat uitdooft 
door tekort aan zuurstof. 
Het is geloven beperken tot leven 
en het loven als levensbron verliezen. 
Of het geloven beperken tot bidden 
en het goed doen vergeten. 
 

Geloven is bidden en goed doen en weet  
“dan doet geloven goed!” 
Antoon Vandeputte 
 

Goede God, 
Gij die ons tot leven roept, 

blaas hartelijke levensadem in schoolpoorten 
om Uw meest geliefden te verwelkomen: 

de vreemde, de geringe, de ongewenste. 
 

Blaas schoolvensters open 
voor uw visioen van vrede en gerechtigheid: 

bemoedigend spreken, betaalbare 
schoolrekeningen, 

constructief overleg. 
 

Blaas bezielende levensadem in leraren en 
opvoeders. 

Dat zij leven wekken en met vuur getuigen 
van het ware, schone en goede: 

broederschap, gekregen leven, wonder van 
leven en dood. 

 
Goede God, 

Gij die ons tot leven roept. 
Blaas uw Aanwezigheid in kinderen en 

jongeren 
opdat wij Uw gelaat herkennen 

en tot leven worden gewekt. 
Amen. 

Marie-Ann De Cocker 

Heer, ga met ons mee, ga met ons mee op 
weg… ’t Kan in de morgen van ons leven zijn: 
als alles zonnig schijnt en wij een toekomst zien 
waarin wij bouwen aan geluk en willen leven 
naar de weg die Gij getekend hebt. Het kan ook 
middag zijn: als alles om ons heen zo woelig is 
en wij wel duizend dingen doen voor U, voor 
heel de mensheid menen wij, maar ook een 
stukje voor onszelf. Het kan ook avond zijn: als 
heel ons leven in verre vlakte ligt, – heel even 
nog beschenen door een rijpe zon – met hier en 
daar een vale vlek: een schaduw die men 
schuchter schuwt. Heer, blijf bij ons en kom met 
ons aan tafel en doe het nog eens voor: hoe wij 
brood te breken hebben van ons hart, en met 
geschudde korven aan anderen delen. Heer, 
blijf bij ons en kom met ons aan tafel en doe het 
nog eens voor: hoe wij de wijn te scshenken 
hebben van geluk uit eigen broze kruiken vol 
warme vreugde. Heer, schuif nu de bank 
waarop ge zit nog dichter bij de tafel… dan 
kunnen wij – als Gij verdwijnt uit ons 
verdwaasde ogen – op deze plaats misschien 
een broer of zuster zien. 
Anoniem, In gebed 

 
 
 
 
 

Wij bidden voor alle mensen 
die leven van de christelijke boodschap. 

 
Wij weten dat ook wij over paden lopen 

waarin de goede boodschap  
niet kan doordringen 

en wij bidden dat we erin zouden slagen 
alle hardheid uit ons leven weg te nemen. 

 
Wij zijn ons ervan bewust 

dat oppervlakkigheid ook voor ons 
een bedreiging is 

en wij bidden 
dat wij aandacht en tijd vrij kunnen maken 

voor verdieping. 
 

Wij worden soms verstikt 
door zorgen en drukte 

en wij bidden 
dat wij voorrang kunnen geven 
aan het essentiële in ons leven. 

 
Wij geloven in de goede grond 

waarop wij leven en werken 
en wij bidden 

dat wij vreugde mogen vinden 
in de vruchten van ons werk. 

Amen. 
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De kern van ons christen zijn, 
dat waar het 

eigenlijk om gaat, 
is geen litanie van dingen 

die we moeten 
of niet mogen, 

is geen lange lijst 
van regels 

waaraan een mens 
zich te houden heeft, 

en is zelfs geen geheel 
van waarden 

die we best 
zouden beleven… 

 
De kern van ons christen zijn, 

dat waar het 
allemaal om draait, 

is de grote boodschap 
die Iemand 

ons is komen brengen: 
“Mens, wie je ook bent, 

je bent graag gezien, 
je bent bemind, 

onvoorwaardelijk, 
zoals je bent”. 

Dat is de centrale ervaring 
van het evangelie. 

 
En de dynamiek 

van het christen zijn 
is dat mensen 

die ervaring doorgeven aan elkaar. 
 

Niet omdat ze moeten, 
maar omdat ze 

het niet kunnen laten. 
Carlos Desoete 

Om gelijkmoedigheid 
maak mijn hart een oase van stilte,  
maak mijn lichaam een tempel van rust,  
maak mijn geest een onbeschreven blad,  
maak mijn ziel een spiegel van licht.  
maak mijn mond zonder oordeel,  
maak mijn ogen onthecht,  
maak mijn oren tot horen bereid.  
dat ik leer staan met lege handen.  
Dat ik mag aanvaarden wat is,  
mag vertrouwen wat komt,  
mag loslaten wat was,  
op adem mag komen ieder moment.  
Alles begrijpend ben ik wijs,  
niets grijpend ben ik liefde,  
niets bezittend ben ik vrij,  
niets waar makend ben ik waar.  
Toon mij het gezicht van voor ik begon.  
Maak mij één met alles, één met allen, één met de Bron.  
Hein Stufkens  


