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De herfstwind heeft  

de bladeren 
van de boom gescheiden. 

Ontbladering 
is zwijgen dood 
stil nieuw begin 

geworteld in herinnering. 
Rose Rank

De stilte is niet leeg  

maar vol antwoorden 
 

Elke dag, een leven lang. 

Zoveel vragen.  

Zoveel twijfel.  

Zoveel gedachten. 
 

Kranten vertellen over mogelijke wegen. 

Vrienden geven advies. 

Boeken bieden inzicht. 
 

Wat gebeurt er als je je hoofd leeg maakt? 

Wat voel je als het stil is? 

Als je alles wat van buitenaf komt 

even buiten laat? 

Als je het stil maakt,  

heel stil,  

alsof je een winterslaap doet. 
 

Die intense stilte biedt eerst onrust. 

Je gedachten razen nog even voort. 

En dat mag. 

Aanvaard je twijfels en je angsten. 
 

Maar dan, luister... 

De stilte spreekt. 

Je innerlijke stem wint aan kracht. 

Je kan jezelf tot bedaren brengen. 

In de grote stilte vind je je eigen stem 

terug. 

En ook je eigen antwoorden. 
 

Maakt het af en toe stil. 

Kom thuis bij jezelf. 

De stilte is niet leeg 

maar vol antwoorden. 
 

kiemen 

Heer, geef ons vertrouwen 

in onze missie, in de toekomst 

in elkaar, in U. 
 

Laat de kiemen van het nieuwe gedijen 

nog voor het oude sterft. 

Blijf het met ons wagen. 

 

scholen van morgen 

Dag na dag en met velen 

bouwen wij aan de scholen van morgen. 

Laat ze een plaats 

van ontmoeting zijn en dialoog. 

Laat ze een ruimte zijn 

voor ontdekking en verwondering. 

Laat ze veilig en gastvrij zijn 

zoals een huis moet zijn. 
 

Laat niet toe dat wij bang zijn 

voor de ander en het gesprek 

voor het nieuwe en voor wat verrast 

voor het risico en voor het vreemde. 
 

Want dan stoppen wij met bouwen 

en wordt Uw plan vergeten. 
 

 

Dialoog nodigt uit om de weg van 

'de andere' te nemen. Dialoog nodigt zelfs 

uit om een brug te slaan naar de andere en 

om toe te laten dat een ander tot bij ons 

komt. 

Dialoog is er elke dag. Het gaat niet 

om een eenvoudige conversatie, ook al lijkt 

het hier soms op. Het gaat om een 

ingesteldheid, om de intentie om met 

elkaar in dialoog te treden. 

Dialoog betekent luisteren en 

rekening houden met wat de ander voelt, 

zonder jezelf te verstoppen. Dialoog is 

delen. Geven en nemen gebeurt in alle 

vertrouwen. 

Dialoog is de noden van de ander 

leren verstaan. 

Dialoog is samen op zoek gaan 

naar een gemeenschappelijke waarheid, 

naar het welzijn van jou en de andere. Er 

kunnen ideeën ontstaan die je kijk op de 

wereld veranderen. 

Als missionaris die de Blijde 

Boodschap verkondigt in de wereld, wit de 

christen de dialoog met de ander 

aangaan, met wat de Vader hen gegeven 

heeft.                                              Anne Dupont 
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God, 

ik ben op weg 

soms naar Emmaüs, 

soms naar Jeruzalem, 

maar ik ben op weg. 

Ga je mee? 

Dan leer ik je kennen 

Jij, de bekende-onbekende. 

Ik zal je vertellen. 

Ik zal naar je luisteren, 

zodat we samen aan tafel 

kunnen delen wat belangrijk is. 

 

Geef me vertrouwen, 

geef me Jouw vertrouwen. 

Want soms is het storm op zee 

en denk ik dat ons bootje zal zinken. 

Dan voel ik me als Thomas 

die jouw littekens moest voelen 

om te kunnen geloven. 

 

Ik wil groeien. 

Help me te groeien. 

Help me niet te vallen op de rotsen. 

Help me niet te vallen tussen de distels. 

Laat de vogels mij niet opeten. 

Ik wil dat mijn zaadje op goede grond valt. 

 

Want ik wil groeien, 

mijn talenten gebruiken. 

Heb ik er één, 

heb ik er meerdere, 

ik heb ze in vertrouwen gekregen 

om er iets mee te doen. 

Om mijn talenten te verdubbelen. 

Of te verdrievoudigen 

niet enkel voor mezelf 

maar voor Jou 

de bekende-onbekende 

en ook voor de onbekende-bekende. 

 

Geef mij de moed 

om op weg te gaan 

zoals de Emmaüsgangers. 

 

Geef mij de kracht 

om te groeien 

zoals het zaadje 

in de goede grond. 

 

Geef mij het vertrouwen 

als de storm opsteekt op zee. 

 

Geef mij de passie 

om te blijven zoeken 

en te geloven ondanks … 

 

Luisteren en spreken 

 

Heer, dat in ons luisteren en spreken, de 

echo van uw taal weerklinken. Wees niet 

bang - voor een toekomst die we niet 

kennen. Sta op en wandel - ook al gaan we 

ongebaande wegen. Ik had honger en gij 

hebt mij te eten gegeven - ook als iedereen 

zegt dat er niet genoeg zal zijn. Laat zo ons 

luisteren en spreken worden tot een vrije en 

gulle reis door het land dat Gij ons geeft. 

 

 

 

Dialoog 

 

Dia-loog. 

Woord en wederwoord. 

Tussen twee of meer. 

In familiekring, in de klas, de leraarskamer, 

in het professioneel lerend netwerk, 

in het parlement, op een congres ... 
 

Overal waar mensen samenkomen, 

leren ze elkaar beter kennen 

of willen ze samen iets ondernemen. 
 

Een echt gesprek vraagt al je aandacht 

om een ander onbevooroordeeld 

te beluisteren en te begrijpen. 

Je hebt discipline nodig 

om je beurt af te wachten en 

je gesprekspartner(s) te laten uitspreken. 
 

Je moet ook je eigen gedachten en 

gevoelens kunnen filteren en ordenen 

voor je ze uitspreekt. 
 

Vaak zijn bijkomende vragen nodig, 

rustpauzes of stiltes. 

Een echt gesprek vooronderstelt 

belangstelling en respect, 

inlevingsvermogen en waardering. 
 

Soms heb je veel gemeen met de ander. 

Een andere keer helemaal niet. 

Zijn denk- en leefwereld kan 

mijlenver van je afstaan. 

Elk gesprek is een uitnodiging 

om bruggen te slaan, 

naar 'die vreemde ander' 
 

Echt in dialoog treden 

is netwerken vanuit het hart. 

Dan worden banden gesmeed. 

In iemand zijn schoenen gaan staan 

leidt tot wederzijdse verrijking. 

Dialogeer je mee? 


