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Liefde,  
is dat niet alles in het leven? 
Het is de bril  
waardoor het leven  
goed wordt om te zien. 
Louis Paul Boon 

Stil worden,  
het is jezelf zien  

met de ogen van een blinde,  
van binnen uit: 

dan zie je  
wat je niet zien kan… 

Theo Willemen 
 

ZIEN 
SOMS 
EVEN 

 

… Een priester kwam langs die weg, hij zag hem, maar liep in een boog om hem heen. 
Zo deed ook een leviet: hij kwam daar langs, zag hem, maar liep in een boog om hem heen. 
Toen kwam een Samaritaan die op reis was; hij zag hem en kreeg medelijden…  

Lc. 10, 31-33 

 
Zien en zien… 

Zien en gezien worden… 
Werkwoorden die ook passen in ons schoolleven. 

 
 
Hoe zien wij onze leerlingen? Onze collega's? Hoe zien wij de arme leerling? De gepeste leerling? De 
verstoten leerling? De leerling met zoveel problemen? De leerling zonder thuis? De leerling in nood? De 
leerling die weent omdat zijn sportidool heeft afgehaakt? De niet-geslaagde leerling? De leerling die 
in jouw school nieuwe kansen zoekt? De leerling die zwanger is? De superactieve leerling? ... 
Hoe zien wij de collega die geen aandacht krijgt? De zieke collega? De gepeste collega? De collega in 
nood? De gescheiden collega? De gereaffecteerde collega? De nieuwe jonge collega die met vol 
enthousiasme aan zijn loopbaan begint? De collega die zaagt? De collega die bitsig reageert op een 
vraag tot ondersteuning? De collega die veel omgaat met de jongeren? De collega die zich voor alles 
en nog wat inzet? ...  
 
Doen wij als de priester, als de leviet, als de Samaritaan? Maken wij een boog om hen heen of worden 
wij tot in ons binnenste bewogen? In onze scholen zijn er veel 'Samaritanen' die in hun binnenste 
bewogen worden en elke dag opnieuw hun uiterste best doen om anderen te helpen, om anderen bij te 
staan. Er zijn zoveel goede intenties die gerealiseerd worden, maar er zijn ook intenties die botsen op 
bezwaren en uitvluchten die uitnodigen om een boog te maken. Ik wil iedereen helpen, maar nu niet: 
want die is niet sympathiek; die heeft een moeilijk karakter; die is te nerveus; die is een vreemdeling; 
die heeft het zelf gezocht; die doet niets; daar ben ik niet toe opgeleid; ik kan toch niet iedereen 
helpen… Ik wil altijd helpen, maar nu niet: want ik ben niet vrij; na mijn uren heb ik andere dingen te 
doen; lesgeven primeert; ik heb het te druk; anderen zijn meer bevoegd en moeten het maar doen; de 
wet verbiedt het, de andere wordt er voor betaald; daar zijn diensten voor… Uitvluchten genoeg om 
boogjes te maken rond mensen, rond medemensen…   
 
We zijn meesters in de slalom: ons leven is vaak als een slalomkampioenschap; maar we vervangen 
wel de paaltjes door mensen. En toch, het kan ook anders… Als we maar durven zien met het hart. Zien 
met het hart is vierledig: we zien met de ogen;  we zien met het verstand; we zien met de wil; we zien 
met de handen. Zien met het hart doet weinig vragen stellen. Zien met het hart doet ons spontaan 
ingaan op de vragen en de noden van medemensen. Zien met het hart laat zich niet inperken door 
schoolreglementen, jaarplannen, lesvoorbereidingen… 
 
Zien met het hart heeft alles te maken met de medemens. Zien met het hart doet handelen. 

 



 

DWARS DOOR ALLES HEEN – allemaal schatten 
katholiek onderwijs regio West-Vlaanderen – april 2018, week 35 

 

Als twee mensen naar hetzelfde kijken, 
zullen ze niet hetzelfde zien. 
Olaf Hoenson  
 

Bij de lente  
Een tuin ons gegeven 

met bloemen rijk en schoon, 
met bomen en met vogels, 

die zingen in hun kruin. 
 

En mensen zijn als bloemen, 
als bloemen schoon en rijk. 

En geen ander is aan een ander 
in vorm en kleur gelijk. 

 

De mensen zijn als vogels, 
ze zingen vrij hun lied  

dat hun is ingeschapen, 
van vreugde en verdriet. 

 

Laat ons als bloemen bloeien, 
God, die van mensen houdt. 

En geef ons als de vogels 
een lied, een stem van goud. 

 

Gij, die de veldbloem kleedt 
in méér dan Salomo's pracht, 

die de vogels te eten geeft 
méér dan ze vragen, 

 

God, maak onze geest vrij  
van verlammende bezorgdheid. 

Geef ons zomaar te bloeien als de bloemen,  
zomaar te zingen als de vogels. 

 

Maak ons erkentelijk 
voor de kleren die we dragen, 
voor het brood van deze dag, 

voor alles wat we zomaar krijgen: 
de dingen, de mensen, tijd van leven - déze dag. 

Frans Cromphout 

 

Heer, de Samaritaan zag de gewonde naast de 
weg en was ten diepste begaan met hem.  Geef 
ons de ogen van de Samaritaan om in onze 
scholen de mensen, jong en oud, te zien die 
uitgeschud worden door de rovers van onze tijd 
en samenleving, van reclame en 
onverdraagzaamheid… 
Geef ons de ogen van de Samaritaan om in onze 
scholen de mensen, jong en oud, te zien die heel 
veel kwijtgeraakt zijn: hun geloof in de liefde, 
in zichzelf,  in de anderen,  in God, hun hoop op 
een betere toekomst… 
Geef ons de ogen van de Samaritaan om in onze 
scholen de noden van mensen, jong en oud, 
te zien en te herkennen; om zo met moed 
de lange weg van geloof, hoop en liefde  met hen 
te gaan door hen met vriendschap en zorg nabij 
te zijn. 

Meimaand: bedevaarten naar de bron 
vernieuw ons aan de bron  

Vernieuw ons aan de bron  
die dialoog heet 
dat we elkaar beter leren kennen. 
 
Vernieuw ons aan de bron 
die ontmoeting heet 
dat we ontdekken hoe dicht we elkaar staan. 
 
Vernieuw ons aan de bron 
die meningsverschil heet 
dat we onze verscheidenheid voelen én erkennen. 
 
Vernieuw ons aan de bron 
die interlevensbeschouwelijk  
en interreligieus gesprek heet 
dat we leren dat het waarheid meervoudig is. 
 
Vernieuw ons aan de bron 
die ontvankelijkheid heet 
dat we inzien:  
identiteit krijgen we enkel door en met de ander.  
 
Vernieuw ons aan de bron 
die kalmte en geduld heet  
dat we elkaar - in conflict - niet breken,  
dat we leren wachten.    
 
Vernieuw ons aan de bron 
die genezing en verzoening heet 
dat we met elkaar herbeginnen  
na ‘storm en schade’. 
 
Vernieuw ons aan de bron  
die etnische diversiteit heet 
dat we een gekleurde,  
interculturele gemeenschap kunnen worden. 
 
Vernieuw ons aan de bron 
die vriendschap heet 
dat we elkaar vasthouden ten goede,  
ten einde toe. 
jpv 

Zien is aandacht 
voor alles wat we meemaken. 

Het is dieper ingaan 
op wat er in deze wereld gebeurt. 

Zien is je bewust worden 
van de noden van de mensen. 

Het is ook zien dat onze maatschappij 
armoede voortbrengt en in stand houdt. 

Bewustwording is met velen 
hardop meedenken 

om de echte oorzaken van onrecht en miserie 
in de wereld te ontmaskeren. 

Welzijnszorg 

 

http://www.kuleuven.be/thomas/algemeen/quote/
http://www.kuleuven.be/thomas/algemeen/quote/

