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Heer God, Gij wijkt nooit van onze zijde en 
Gij gaat altijd met ons mee. Open onze 
ogen voor uw zorgzame aanwezigheid bij 
jongen mensen, vooral bij hen die lijden en 
verdriet hebben. Maak ons aandachtig voor 
wat jongeren ter harte gaat, voor hun 
dromen en wensen, voor hun noden en 
angsten. Laat ons ontdekken waar het op 
aankomt in de wereld van scholen of 
jeugdbewegingen, in jongerengroepen of 
parochies. Laat ons samen de weg gaan van 
vernieuwing en verdieping en beziel ons met 
de Geest van Jezus, uw Zoon en onze Heer. 
Amen.   

gebed bij het synodaal proces in het bisdom Brugge 
bisschop L. Aerts 

 
Lieve God, 

U wiens naam ‘liefde’ is, 

U vragen wij:  

raak ons aan,  

woon in ons,  

genees ons, 

vergeef ons,  

sterk ons, 

draag vrucht in ons. 

 

God,  

zend ons tot elkaar, 

tot de mens die naast ons leeft,  

tot de mens die ons lief is, 

tot de mens die ons vreemd is, 

tot de mens die veraf is,  

tot de mens die geen levenskans heeft,  

die niet bemind wordt, niet gedragen. 

Wees het hart van onze omgang met 

elkaar. 

 

Lieve God, 

wij vragen u wiens naam Liefde is, 

wees met ons en zegen ons. 

Amen. 
Jos Brink 

 

 

 

 

 

 

Laten wij van de liefde zingen, 

Laten wij het kwaad weerstaan, 

Laten wij elkaar omringen 

Met de moed om door te gaan. 
Huub Oosterhuis 

Wie is die man? 

 

Wie is die man,  

die frank en vrij  

eenvoudig tot de mensen kwam?  

En al door zijn aanwezigheid  

Hun leed en zorgen op zich nam. 

 

Gewoon een mens 

van vlees en bloed: 

het woord van God  

dat leven doet. 

Wie is die man die voor zichzelf 

geen veiligheid of rijkdom vroeg  

en enkel in zachtmoedigheid  

de armoede van anderen droeg?  

 

Wie is die man  

die als een vuur  

verlichting,  

troost en warmte gaf,  

in pure zelfvergetelheid  

voor ons geluk  

zijn leven gaf?  

 

Wie is die man  

die als een knecht,  

een wonderlijke vreemdeling,  

de wegen van gerechtigheid,  

van vrede en genezing ging?  

 

Wie is die man,  

hoe is zijn naam,  

die zo zichzelf tot voedsel brak  

en met de eenvoud van een kind  

van God als van zijn Vader sprak? 
Henk Jongerius 
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LUISTEREN 
 

Als ik je vraag naar mij te luisteren 

en je begint mij adviezen te geven, 

dan doe je niet wat ik je vraag. 
 

Als ik je vraag naar mij te luisteren 

en jij begint mij te vertellen 

waarom ik iets niet zo moet voelen als ik het voel, 

dan neem je mijn gevoelens niet serieus. 
 

Als ik je vraag naar mij te luisteren 

en je denkt dat jij iets moet doen 

om mijn probleem op te lossen, 

dan laat je mij in de steek, 

hoe vreemd dit ook mag lijken. 
 

Maar, wanneer je eenvoudig aanvaardt 

dat ik voel wat ik voel, 

ongeacht hoe dat gevoel ook moge zijn, 

dan kan ik ophouden 

te trachten je te overtuigen 

en kan ik de taak aan om te beginnen te begrijpen, 

wat er achter dit gevoel schuilgaat. 
 

Misschien is dat de reden 

waarom voor sommige mensen bidden werkt, 

omdat God niets terugzegt 

en Hij geen adviezen geeft 

of probeert om de dingen voor je te regelen. 

Hij luistert alleen maar 

en vertrouwt erop dat je er zelf wel uitkomt. 
 

Dus, alsjeblieft, 

luister alleen maar naar me 

en probeer me te begrijpen. 

En als je wilt praten, wacht dan even 

en ik beloof je dat ik op mijn beurt 

naar jou zal luisteren. 
Leo Buscaglia 

 

Emmaüs 

Ze waren (nochtans) met zijn tweeën, 

maar ze voelden zich alleen. 

Ze hadden een shock meegemaakt, 

hun dromen en verwachtingen, 

scherven, die ze niet konden lijmen. 

Ze stapten in het duister, 

geslagen, depressief, 

opgesloten in hun innerlijke wereld: 

een hoofd vol vragen 

en een hart vol droefheid, 

ontgoocheling, woede. 

Toen voegde een derde zich bij hen. 

Hij luisterde. 

Zij stortten hun hart uit. 

 

Er was contact, 

Ze vroegen hem om nabijheid. 

Zij boden Hem hun huis aan en zichzelf. 

Hij liet hen niet in de steek, 

Hij raakte hun hoofd en hun hart, 

de kern van hun wezen. 

Ze kregen het er warm van. 

Vuur, dynamisme, doorstraalde hen. 

Ze gaven het verder, 

ze zagen weer perspectief. 

Ontelbare keren in het leven 

ga je van Jeruzalem naar Emmaüs 

En hopelijk gaat Hij 

telkens in mensen met je mee. 
Mia Verbanck

 


