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iemand gist in de schoenen strooien 

(iemand prijzen) 
 

 
 
 

  
 

 
Bidden  

kun je op elk moment  
en op elke plaats.  

 
Niet alleen in de kerk.  

Ook in de natuur,  
in de drukke straten van de stad,  

in je bed,  
in een strandstoel,  

in de tram,  
in de bus achter het stuur,  

op de fiets.  
 

En niemand die het ziet. 
Niemand hoeft het te zien.  

 
“Als je wilt bidden,  

ga dan je binnenkamer binnen”,  
zei Jezus.  

 
Die binnenkamer heb je bij je.  

Altijd, in jezelf.  
 

Want bidden is eigenlijk  
je binnenkeren  

om naar buiten te treden:  
naar God,  

de mens  
en de wereld om je heen.  

 
Bidden is stappen zetten  

vanuit je diepste existentie,  
uit je kind van God zijn.  

 
Je kunt dus altijd bidden,  

ook met drukte om je heen,  
want ook de stilte  

zit binnen in jezelf,  
in de diepte  

van je diepste gedachten.  
 

Maar wie zegt altijd te bidden,  
bidt misschien wel nooit.  

 
Gebed is als het leven zelf,  

het heeft ritme nodig  
en volgehouden regelmaat.  

 
Maak daarom van het gebed  
de sleutel om de dag te openen  
en het slot om hem te sluiten.  
 
Dan zit je hele leven  
als een hooggestemd sonnet  
in een mooie insluiting.  
 
Je hebt Gods zegen gevraagd  
voor wat komen moet of kan,  
en je hebt dank gezegd voor wat lukte,  
vergeving voor wat mislukte  
en zegen voor wie je ontmoette.  
Mark Van de Voorde 

 

 
gebed in de herfst  

 
Nu de herfst  

de dagen binnenkruipt  
en de nevel woont op het veld,  

 
nu de avond  

zich vroeger spreidt in de boomgaard  
en de nacht zich verdiept boven het dak  

 
leer ons eerbied voor de stilte,  

geef ons achting voor de duisternis,  
neem onze schuwheid weg voor de 

eenzaamheid.  
 

Want alles wat gebeurt  
- de gang van de seizoenen,  

de reis door de dagen,  
het krimpen van het jaar –  

 
in alles ligt het geheim van de weg,  

de weg die wij gaan door de jaren,  
de gang die ons voert tot de dood,  

het geheim van het licht in de dingen,  
de adem van engelen in de nacht.  

 
Doe ons open voor dieper dan wij,  
leer ons horen en zien met de ziel,  

nader ons in het holst van de nacht,  
geef ons vleugels in het licht.  

Catharina Visser 
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Met een dromerige blik  
kijken ze je aan  
en je hoort het hen  
zo mooi zeggen: 
“Ik ben blij  
dat de school terug begint  
want dan ga ik  
nieuwe dingen leren.”  
 

Ja, zowel groot als klein  
dromen en verlangen  
meer te weten,  
meer te kennen,  
meer en meer te veroveren.  
Maar weten is nog geen doen!  
 

Deze dromen  
werkelijk maken  
vraagt tijd,  
inspanning  
en geloof.  
 

Kennen dat kunnen wordt.  
Tijd om niet zomaar te slikken  
maar om te onderzoeken,  
te ervaren,  
te herhalen,  
eigen te maken  
en desnoods aan te passen.  
 

Inspanning  
die veel van je kan eisen.  
Je moet soms jezelf opgeven,  
zich durven en kunnen overgeven  
en steeds opnieuw willen herbeginnen.  
 

Geloof  
om stand te houden  
in dagen van twijfel en tegenslag  
in dat groeien en verwerven  
en hopen dat je er niet alleen voor staat.  
 

Weten  
wordt pas echt kennen  
als we het kunnen waarmaken  
in ons dagelijks leven,  
in het realiseren van onze dromen:  
echt mens te zijn.  
Antoon Vandeputte 
 

Geef ons, Heer, de kracht 
om in alle rust 

de dingen te aanvaarden  
die onveranderlijk zijn. 

Geef ons de moed 
om de dingen te veranderen 

die moeten veranderd worden. 
En geef ons boven alles de wijsheid 

om deze dingen van elkaar te onderscheiden. 
Amen. 

Vele wegen kent het leven, 
maar van al die wegen  

is er één die jij te gaan hebt. 
Die ene is voor jou. 

Die éne slechts. 
En of je wilt of niet,  

díe weg heb jij te gaan. 
De keuze is dus niet de weg,  

want die koos jou. 
De keuze is de wijze  
hoe die weg te gaan. 

Met onwil om de kuilen en de stenen, 
met verzet,  

omdat de zon  
een weg die door ravijnen gaat,  

haast niet bereiken kan. 
Of met de wil om aan het einde van de weg  

milder te zijn, en wijzer, 
dan aan het begin. 

De weg koos jou,  
kies jij ook hem? 

Dag Hammarskjold, in de vertaling van Hans Stolp. 
 
 

Durf te beginnen 
aan de langste reis in een mensenleven, 

van je hoofd naar je hart. 
 

Ga de confrontatie aan 
met weggestopte herinneringen en angsten, 

vertrouw alleen je hart 
als je de nacht ingaat 

en de schaduwen van je leven 
onder ogen ziet  

en uit het donker tevoorschijn haalt. 
 

Ontdek dat al je verdriet wordt genezen, 
al je angst van je wordt weggenomen, 

en je fantasie weer alle ruimte krijgt, 
door de tedere kracht van de liefde. 

 
Je hart wordt weer een veilige plaats 

van geluk en schoonheid, 
van stil en verborgen verlangen 

naar het moment dat je ziel vleugels krijgt. 
David Hodges,  

trappist van de abdij op Caldey Island 
 
 

Dank, God, 
voor de gewoonste dingen, 

de onverwachte glimlach van iemand, 
de verrassende hulp, 

het woord dat me deugd doet, 
de vergiffenis om mijn stomme fout, 

de lach van mensen, 
de oproep tot intens leven. 

Voor heel veel meer 
dank U wel. 

Amen. 


