Een oude pelgrim
Een oude pelgrim was midden in de winterse kou
op weg naar de Himalaya toen het begon te
regenen. Een herbergier vroeg hem: “Hoe wil je
daar ooit geraken met dit weer, lieve man?” En
de man antwoordde minzaam: “Mijn hart gaat
voorop. De rest volgt vanzelf.”
Anthony de Mello

Ik verlang naar een kerk die aanwezig is in de
gesprekken van de mensen en die kan
dialogeren. Het is de Kerk van Emmaüs, waarin
de Heer de leerlingen ‘interviewt’ wanneer ze
ontmoedigd zijn. Voor mij maakt het interview
deel uit van dit gesprek van de Kerk met de
mensen van vandaag.
Paus Franciscus & Antonio Spadaro,
gesprekken over de Kerk en de wereld van morgen.

Er is voor alles
in het leven een geschikte tijd.
Er is een tijd om kinderen te krijgen,
en er is een tijd om te sterven.
Een tijd om planten in de grond te zetten,
en een tijd om planten uit de grond te trekken.
Een tijd om mensen te doden,
en een tijd om mensen beter te maken.
Een tijd om dingen af te breken,
en een tijd om dingen op te bouwen.
Een tijd om te huilen,
en een tijd om te lachen.
Een tijd om verdriet te hebben,
en een tijd om te dansen.
Een tijd om samen te slapen,
en een tijd om in je eentje te slapen.
Een tijd om iemand te omhelzen,
en een tijd om afstand te houden.
Een tijd om iets te zoeken,
en een tijd om iets te verliezen.
Een tijd om dingen te bewaren,
en een tijd om dingen weg te gooien.
Een tijd om iets los te scheuren,
en een tijd om iets heel te maken.
Een tijd om stil te zijn,
en een tijd om te praten.
Een tijd om lief te hebben,
en een tijd om te haten.
Er is een tijd voor oorlog,
en er is een tijd voor vrede.
God zorgt ervoor dat alles
op de juiste tijd gebeurt.
En Hij heeft de mensen geleerd
om dat te begrijpen.
Prediker 3, 1-11, met coupure – Bijbel in gewone taal

Ik zie haar rondom mij in ogen vol aandacht voor
het kleine en het zwakke, voor het leven in de
ander, dat vraagt om medeleven. Ik voel haar
rondom mij in handen vol zorg voor wat geknakt
is en gekneusd, om te helen en te troosten, te
zalven en te hoeden. Ik hoor haar rondom mij
overal waar recht geschiedt, in warme, tedere
woorden, in luisterende aanwezigheid, in
mededogen voor iedere tochtgenoot. Ik vind
haar rondom mij in vele, vele mensen die delen
van hun zachte kracht omdat zij zich verbonden
weten met ieder mensenkind. Als ik haar vraag
wie zij wel is en waar zij woont, lees ik het
antwoord in haar heldere blik: ‘Mijn thuis is het
hart van de mensen, mijn bron ontspringt bij
God, mijn naam is dienstbaarheid’.
Zr. Caritas Van Houdt

Hij was geen koningszoon die opgeleid werd om
gediend te worden. De zoon van een timmerman
had geleerd zich te plooien naar de nukken van
het hout en naar de grillen van de klanten. Hij
was geen Romeins staatsburger, kon zich
nergens op beroepen. Die rechteloze Jood uit
Galilea, ver van het politieke forum, had
geleerd zich te onderwerpen aan de bezetter.
Hij was geen priester en geen wetgeleerde. Hij
kon niet terugvallen op enig voorrecht. De
simpele leek had vlug doorzien hoe mensen zich
vaak achter hun God verschuilen om hun eigen
belangen beter te behartigen. Hij stond
weigerachtig en argwanend tegenover elke
vorm van macht: de macht van de tollenaar en
de macht van de opperpriester; de macht van
het geld en de macht van de godsdienst. Hij
hield het bij de macht van de geweldloosheid;
de macht van het offer en de macht van het
gebed. Alleen op die manier kon macht
omgebogen worden tot dienstbaarheid. Alleen
zo kon de meester voetenwasser worden.
naar Manu Verhulst
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God bedient zich van alles wat bestaat
om tot ons te spreken.
In het zichtbare
spreekt de Onzichtbare tot ons.
Niet dat we hem rechtstreeks
kunnen zien of horen.
Hierin blijft God zichzelf.
God is Iemand
die steeds sporen achterlaat.
Hij wil gezocht worden.
Ik geloof God
dat Gij te horen zijt
zelfs als alles stil is
zoals ik geloof
dat Gij er zijt
ook als ik U niet waarneem.
Ik weet dat Gij
U bevindt te midden
van wat ik zie of hoor
als de bron ervan
die zelf verborgen blijft.

Je moet niet alles proberen om erbij te horen…
Soms is de uitdaging groot. Soms is de
nieuwsgierigheid groot. Ja, soms is het
verlangen zo groot om erbij te horen, dat je
alles zou proberen om erbij te zijn. Op zo een
moment verandert jouw taal. Je gebruikt
woorden die je niet eigen zijn. Je zegt dingen
die vreemd zijn aan je levensstijl. Op zo een
moment verandert je handelen. Je zoekt dingen
op waar je anders van gruwelt. Je doet dingen
waarin een ander je niet meer herkent. Op zo
een moment verandert je denken. Je verliest de
vrijheid in je denken. Je beperkt de kracht van
je denken. Ben je dan nog wie je bent??? Is jouw
ja nog jouw ja? Is jouw neen nog jouw neen? Ja,
je moet niet alles proberen om erbij te horen
Jezelf zijn, jezelf respecteren, jezelf beschermen
is geen teken van zwakheid of bekrompenheid.
Neen, je moet niet alles proberen om erbij te
horen Jezelf zijn, jezelf respecteren, jezelf
beschermen betekent dat je jezelf nog wilt zijn
en blijven. Bravo voor jou!
Antoon Vandeputte

De zekerheid
dat Gij er zijt
doet me U zoeken
Als ik U herken
is het altijd nadat Gij
langs gekomen zijt.
Ik ben een volgeling van U
die me voorgaat.
De kronkelpaden
van mijn leven
hebben alleen zin
als ze daar uitdrukking van zijn.
Het weten dat Gij
me bij de hand houdt
in alles wat ik zie en hoor,
geeft zekerheid
aan mijn stappen
en richting aan mijn leven.
Om U graag te zien
hoef ik U niet te zien.
Ik weet dat Gij
mij bemint.
E. Galle

Radicaal
Het is de moeite waard het volstrekt andere te
doen. Je in verwarring te laten brengen – alleen
zo komen levensterreinen binnen je bereik
waarvan je het bestaan niet eens vermoedde. Je
dringt tot de wortel van je eigen waarden door.
Radix, het Latijnse woord voor ‘wortel’ ligt ten
grondslag aan ons woord ‘radicaal’ . Ik moet
bekennen dat mensen die radicaal leven me
altijd hebben gefascineerd. Wat wil dat
zeggen? Betekent het dat je je zelf buiten de
maatschappij hebt geplaatst of dat je fanatiek
bent? In het dagelijkse spraakgebruik denken
veel mensen aan deze betekenissen. Radicaliteit
fascineert ‘jonge rebellen’ en schrikt mensen met
een meer gevestigde levenswijze af. In de
eigenlijke betekenis van het woord gaat het
noch om extravagantie noch om extremen. Het
gaat er veeleer om het eigen leven vanaf de
wortel consequent gestalte te geven.
Thomas Quartier,
Heilige Woede.
Monnik zijn, een radicale keuze.
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