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God, 

ik vraag u niet de hele tocht 
van tevoren te mogen zien. 

Geef mij voor één voetstap licht, meer niet. 
Amen. 

kardinaal Newman

Feedback nodig? 
Feedback geven dat doet iedereen. 
We geven immers onze commentaar 

 op wat anderen doen. 
Goed feedback geven ... 

dat heeft te maken met geloof, 
geloof in ruime zin: 

geloof in de mogelijkheden van de ander. 
Feedback geven aan een leerling,  

aan een collega, aan je leerkrachten, 
dat doe je goed, als je hem of haar  

ook kansen geeft om te leren. 
Als je hem of haar  

de kans geeft om vooruit te gaan. 
 

Goed feedback geven 
dat zie ik ook gebeuren in het evangelie. 

Denk maar aan de figuur van Zacheüs: 
de feedback die hij kreeg van Jezus, 

had als resultaat dat hij ging delen 
en anders ging handelen. 

Wij weten niet precies  
wat Jezus tegen Zacheüs heeft gezegd. 

Er staat alleen dat Hij hem zei: 
‘Ik wil vandaag bij jou thuiskomen. 

Ik wil jouw gast zijn.’ 
Anders gezegd: 

‘Ik wil écht in jouw schoenen komen staan’. 
Zo ver ging Jezus in zijn feedback. 

 

Ik denk ook aan het verhaal  
van het verloren schaap. 

De herder gaat het verloren schaap zoeken 
en als Hij het gevonden heeft, 

wat geeft Hij dan als feedback? 
‘Hij neemt het op zijn schouders’, staat er. 

Hij draagt als het ware de lasten mee, 
Hij helpt het verdwaalde dier  

om de weg weer te vinden naar de anderen,  
om mee te kunnen... 

 

Wat een warmte zit niet  
in die evangelische feedback. 

Misschien heb je voor jezelf  
ooit die feedback nodig. 

Als er een dipje zit in je energie. 
Leef je dan in, in die verhalen. 

Stel je maar voor dat jij die Zacheüs bent  
of dat verloren schaap… 

en dat Jezus naar je toekomt 

met zijn warmte en zijn inleving. 
Hij zal je lasten wat verlichten  
en je inspireren tot een nieuwe stap. 
 

Of misschien wil je jezelf bekwamen  
in het geven van goede feedback. 
Niet de kleur van je stylo is dan belangrijk, 
maar de kleur van je gemoed: 
vanuit welke ingesteldheid geef jij feedback? 
Mag het zijn met de positieve ingesteldheid, 
waarmee Hij altijd naar mensen kijkt! 
Zijn feedback... dat is Zijn zegen. 
Rik Renckens 
 

gebed van de kerkgemeenschap 
(in voorbereiding van de synode, oktober 2018) 

 

Heer Jezus,  uw Kerk,  
die op weg is naar de Synode 

richt haar aandacht  
op alle jongeren van de wereld. 

 

Wij bidden U dat zij  
met moed hun leven in handen nemen, 

dat ze zich richten  
op het mooiste en het diepste 

en altijd een vrij hart bewaren. 
 

Geef dat wijze en edelmoedige gidsen  
hen begeleiden. 

Help hen om te antwoorden  
op de roepstem 

die U tot elk van hen richt, 
help hen om  

hun eigen levensproject te realiseren 
en het geluk te vinden. 
Houd hun hart geopend  

voor grote dromen 
en maak hen aandachtig  

voor het welzijn van hun broeders en zusters. 
 

Mogen zij, zoals de geliefde leerling, 
ook onder het kruis staan 

om uw Moeder te ontmoeten  
en haar te ontvangen  
als een gave van U. 

Mogen zij getuigen worden van uw verrijzenis; 
mogen zij U weten te herkennen  
als degene die hun leven deelt, 

en met vreugde getuigen dat U de Heer bent. 
Amen. 

Paus Franciscus 
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‘De kleine goedheid’ 
 

‘Tussen alle verwording van menselijke 
verhoudingen houdt de goedheid stand. Ze blijft 
mogelijk, ook al kan ze nooit een systeem of 
sociaal regime worden. Elke poging om het 
menselijke helemaal te organiseren is tot 
mislukken gedoemd. Het enige wat levendig 
overeind blijft is de dagelijkse kleine goedheid. 
Ze is fragiel en voorlopig. 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 
en systemen van het kwaad. De kleine goedheid 
kruipt overeind zoals een platgetrapt 
grassprietje zich weer opricht. Ze is misschien 
wel ‘gek – een dwaze goedheid -, ze is tegelijk 
het meest menselijke in de mens. Ze wint nooit, 
maar wordt ook nooit overwonnen!’ 
Levinas 

 
 
 
 
 

Nu buigen zich de vruchten in de late zon 
en de lentewind is moe geworden 

van zijn liefdespel. 
 

De laatste bloemen openen hun kelken 
en rillen als de avond valt. 

 
Je zit buiten aan de deur 

en luistert naar wat je nooit volledig hoort. 
 

Je voelt het einde van de zomer-loop, 
want de vruchten wegen zwaar 

en de vogels zingen anders 
in de weemoed van het wegsijpelende licht. 

 
Dan wil je even alleen zijn, 

met de rijke aarde aan je voeten 
en volle boomkruinen boven je hoofd. 

 
Want als het duister daalt, 

is het goed bij mensen te zijn, 
bij hun tedere gebaren 

en hun woorden die hout worden voor een 
warme haard. 

 
Dát is nu je vreugde. 

Je zoekt de ogen die weten 
voor wie je even oud werd als de zomer 

en je sluit de deur achter je om te beminnen, 
omdat het stilaan kouder wordt. 

Karel Staes 

 

Aarzel niet. 
Wees niet bang. 
Doe je sandalen uit, 
want waar je God ontmoet,  
is het heilige grond. 
 
Geloven op blote voeten 
is je eigen zekerheden durven loslaten, 
je leven durven toevertrouwen. 
 
Geloven doe je op blote voeten, 
want geloven is bevrijdend in de wereld staan. 
Het is: op weg gaan, in beweging komen. 
 
Geloven is liefhebben. 
De ware vindplaats van geloof  
is het leven van mensen. 
God is onze Vader en Moeder, 
die ons bevrijden zal,  
als wij bevrijdend zijn. 
 
Waar woorden zalven  
en tranen blinken, 
waar dromen leven,  
daar wenkt een land van belofte. 
 
Ga naar de Farao, Mozes. 
Durf de confrontatie aan met valse machten. 
Vertrouw op God. 
Geloven, echt geloven, maakt toekomst. 
 
Wie op sandalen  
van eigen zekerheiden blijft lopen, 
wie nooit op blote,  
kwetsbare voeten naar mensen toestapt, 
zal God nooit vinden… 

 
 

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 

 


