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Besef: je bent geroepen. 
Het is niet zomaar een dagvulling 
of een werk waarmee je begint, 
je bent geroepen door een zekere God. 
 
Je bent geroepen 
om licht te brengen 
in de nacht rondom je. 
 
Je bent geroepen 
om de lamp brandend te houden. 
Er zijn er die er zomaar bijlopen, 
zonder pit en zonder ziel, 
er zijn er die schamper meedoen, 
ontgoocheld of vol onvrede, 
er zijn er die lijden 
onder kwetsuren en verdriet. 
Ja, de lamp brandend houden, 
het is nodig dat iemand het doet. 
Als jouw lamp brandt, 
dan zien de ziellozen misschien een weg, 
dan komt er misschien een ommekeer 
in het hart van hen die schampen, 
dan krijgen zij die lijden misschien licht. 
Opdat jouw lamp zou branden 
krijg jij ook wat olie mee. 
Het is de olie van het hart van God. 
Met de olie van zijn hart 
maakt Hij jouw hart soepel, 
opdat jij in zou gaan op zijn vraag. 
Hij zegt tot jou: ‘Ik heb je nodig. 
Wil jij iemand zijn op wie Ik kan rekenen? 
Mag Ik tot jou spreken? 
Mag Ik door jou handelen?’ 
Voel je dat zijn woord  
in je hart naar binnen zijpelt? 
Ja, jij wordt door Hem geroepen. 
Rik Renckens 
 

Wanneer iemand beweegt… 
Ieder van ons is het gegeven te ontdekken dat 
hij door zichzelf te veranderen ertoe kan 
bijdragen iets te veranderen in de wereld. Dat 
is een geheimzinnig gebod, want het bevat de 
fantastische gedachte dat iedereen de wereld 
in beweging kan brengen. Maar het is een 
logisch gebod, want als ik - en jij en hij en 
iedereen – niet beslist om die weg in te slaan, 
zal de wereld waarin wij leven, die wij helpen 
te vormen en waarvoor wij verantwoordelijk 
zijn, ook nooit kunnen bewegen. Ieder van ons 
moet bij zichzelf beginnen. Als wij allemaal 
moesten wachten tot de ander begint, zou er 
geen eind aan het wachten komen. 
Vaclav Havel 

 
 
 
 
 
 
 
‘Het is toch menselijk!’, zo praten wij onze 
zwaktes goed. Natuurlijk, ook onze zwaktes, 
zonden en slechte eigenschappen zijn onderdeel 
van onze menselijkheid. Ook zij behoren tot het 
antwoord op de vraag naar wat een mens is. 
Maar ze zijn slechts een deel van dat antwoord, 
omdat de mens niet alleen zwak, maar ook sterk 
is. Laten wij niet alleen naar de slechte kanten 
kijken, laten wij ook naar de deugden zoeken, 
vooral ‘die drie’. ‘En de grootste daarvan is de 
liefde’, zegt de apostel. 
 

In de liefde zijn wij het meest onszelf. In de 
liefde zijn wij menselijk, het aller menselijkst. 
Maar juist en allen daar waarin wij het diepst, 
volledig tot aan de rand menselijk zijn, al te 
menselijk zelfs, toont en geeft zich aan ons dat 
wat het menselijke overstijgt. 
Tomáš Halík 
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BREDE VORMING 
 
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. 
 
 

 

De kleine goedheid 
Het enige wat levendig overeind blijft 

is de kleine goedheid van het dagelijks leven. 
 

Ze is fragiel en voorlopig. 
 

Ze is een goedheid zonder getuigen, 
in stilte voltrokken, 

bescheiden, zonder triomf. 
 

Ze is gratuit en juist daardoor eeuwig. 
Het zijn gewone mensen, ‘simpele zielen’, 
die haar verdedigen en ervoor zorgen 

dat ze zich telkens weer herpakt, 
ook al is ze volstrekt weerloos 

tegenover de machten van het kwaad. 
 

De kleine goedheid kruipt overeind, 
zoals een platgetrapt grassprietje  

zich weer opricht. 
Ze is misschien wel ‘gek’  
een ‘dwaze goedheid’ , 

maar ze is tegelijk het meest  
menselijke in de mens. 

Ze wint nooit,  
maar wordt ook nooit overwonnen! 
Altérité et transcendance – Emmanuel Levinas 

 
 
 
 
 
 
 
 
Er zijn twee fundamentele drijvende krachten: 
angst en liefde. Wanneer we bang zijn, trekken 
we ons terug uit het leven. Wanneer we 
liefhebben, staan we open voor alles dat het 
leven heeft te bieden. Met passie, opwinding en 
aanvaarding. We moeten eerst leren om onszelf 
lief te hebben, in al onze glorie en onze 
onvolkomenheden. Als we dat niet kunnen, is het 
niet mogelijk om anderen lief te hebben of om 
te creëren. Evolutie en alle hoop op een betere 
wereld rusten in de onverschrokkenheid 
en openhartigheid van mensen die het leven 
omarmen.' 
Citaat gelezen in 'Bleri Lleshi; Liefde in tijden van angst, Uitgeverij 
Epo 2016, p. 7 

 

 
 
 
 


