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onderwijs louter liefde 

want 

dat is wat je bent 

 

 
De onderlinge afhankelijkheid verplicht ons naar de wereld te kijken als één wereld, één 

gemeenschappelijk project. Maar hetzelfde intellect dat zorgde voor een enorme 

technologisch vooruitgang slaagt er niet in om doeltreffend internationaal beleid uit te 

bouwen om de ernstige milieu- en sociale problemen op te lossen. Acties van de afzonderlijke 

landen volstaan niet om die problemen grondig aan te pakken. Er is een wereldwijde 

consensus nodig die bijvoorbeeld zorgt voor een programma van duurzame en 

gediversifieerde landbouw, voor de ontwikkeling van hernieuwbare, weinig vervuilende 

vormen van energie, voor een grotere energie-efficiëntie, voor een beter aangepast beheer 

van bossen en mariene hulpbronnen, en voor toegang tot drinkwater voor iedereen. 
paus Franciscus, Geprezen zijt Gij! Laudato Si', nr. 164 

 

 
Alles heeft zijn tijd. 

Geslachten gaan, geslachten komen. 

Eeuwig is God alleen. 

Tot Hem bidden wij. 
 

Dat wij onze levenstijd goed besteden 

en van jaar tot jaar toenemen in wijsheid 

en groeien met Gods genade. 
 

Dat wij dankbaar zijn 

voor wat wij ontvingen, 

bescheiden in onze eisen, 

en nuchter in onze verwachtingen. 
 

Dat wij aanwezig zijn 

in de wensen die we spreken, 

in de geschenken die we geven, 

en met kleine dingen gelukkig kunnen zijn. 
 

Dat wij de misdeelden niet vergeten 

en de gedachtenis in ere houden 

van hen die uit ons midden zijn 

weggenomen. 

Uit uw handen, God, 

 

 

 

Een hand 

voor wie je 

ziet wankelen 

  

een lamp 

voor wie je 

ziet dolen 

  

een mantel 

voor wie je 

ziet verkleumen 

  

een lastdier 

voor wie je 

ziet bezwijken 

  

een zegen 

voor wie je ziet 

in lief en leed 
Berna en Peer Verhoeven 

en bestendig het werk van onze handen. 
F. Cromphout 
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Voor de mensen  

die in het afgelopen jaar 

veel voor ons betekend hebben, 

die ons vergeving hebben gegeven 

en ons hun liefde schonken. 
  

Voor de mensen die  

– op kritieke momenten – 

ons moed hebben ingesproken, 

die ons op onze fouten hebben gewezen 

en ons hielpen groeien als mens. 
  

Voor de mensen die  

we pijn hebben gedaan, 

die we genegeerd  

of gekleineerd hebben, 

allen voor wie we  

geen goed woord over hadden. 
  

Voor de mensen die we  

uit het oog verloren hebben, 

die andere wegen gingen  

of zich van ons hebben verwijderd, 

ook voor hen die door de dood  

van ons gescheiden werden. 
  

God, zegen al die mensen. 

Omring ons ook in het komende jaar 

met mensen in wie uw liefde  

voor ons tastbaar wordt 

en maak ook ons  

 
 

 

We wensen je  

een goed begin  

voor 2020. 

 

Met zachte lentedagen  

die uitnodigen  

om te geloven  

in je eigen levenskracht  

en waar de zachte lentezon  

nieuwe mogelijkheden doet groeien.  

 

Met veel zonnedagen  

die uitnodigen 

om met volle teugen  

te geloven in het leven,  

te genieten van echt samenzijn.  

 

Met kleurrijke herfstdagen  

die uitnodigen  

om stil te genieten  

van de rijke vruchten  

van je inzet en zorg.  

 

Met liefst weinig winterdagen  

van eenzaamheid of twijfel  

van pijn of verdriet. 

tot zegen voor anderen. 
Mark Brusselaers 

 

 

 

 

 

Ook in het nieuwe jaar  

 

Neem ons hart, God  

en gebruik het  

om mensen zonder thuis  

wat warmte en liefde te geven.  

 

Neem onze ogen, God,  

om in anderen  

het mooie te blijven zien.  

 

Neem onze handen  

om kettingen  

van vriendschap te maken.  

 

Neem ons gelaat  

om mensen toe te lachen  

en moed te geven.  

 

 

 

Neem onze dromen  

om niet te berusten  

in al wat verstard is  

en zonder leven.  

 

Omvorm ons  

tot uw aanwezigheid. 

 

Mogen wij op deze manier  

ook in het nieuwe jaar  

in U geloven:  

door de weg van Jezus te gaan,  

door zijn leven te leven.  

 

Geef ons de kracht  

om te werken  

aan uw droom:  

een wereld waarin mensen,  

hoe verschillend ook,  

verbonden leven met elkaar  

en waarin niemand uitgesloten wordt.  

Amen. 


