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Hoe wij  moeten mens worden, 

hebt  Gij, God 
ons in Jezus getoond. 

Net als Hij 
zijn wij  uit U afkomstig. 

Hoe meer we ons dat realiseren 
des te meer worden we mens.

 
 
 
 
Goede God, 
 
Als de wereld om ons heen  
in duisternis verkeert: 
kom ons tegemoet,  
wees ons licht. 
 
Als de feiten  
het tegendeel bewijzen: 
kom ons tegemoet,  
versterk ons geloof. 
 
Als we teleurgesteld zijn  
in onze geliefden, 
in onze collega’s,  
in onze gemeenschap,  
in onze Kerk: 
kom ons tegemoet,  
wakker onze liefde aan. 
 
Als we de onmacht voelen  
om zelf de stap  
naar verandering te zetten: 
kom ons tegemoet,  
wees onze hoop. 
 
Als wij het wachten  
op uw Rijk moe worden, 
kom ons tegemoet,  
zegen ons met vrede. 
 
Mensen kunnen  
de doorbraak van Uw Rijk 
wellicht tegenwerken of vertragen. 
Maar Gij maakt  
van elke omweg een heilsweg. 
Gij komt. 
Laat deze zekerheid  
onze vreugde zijn. 
Amen. 
Karen Germeys 
 
 

Ik ben divers. 
 
Wanneer we het woord ‘diversiteit’ horen, dan 
betrekken we dat zelden op onszelf. En ik 
bedoel hiermee op wie we echt zelf zijn. Ben jij 
vertrouwd met de diversiteit in jezelf? Ons 
zelfbeeld is nogal statisch. Het ziet er meestal 
mooier uit en egaler dan we in al onze 
verscheidenheid werkelijk zijn. Ontdekken wie 
we zijn, is een blijvende zoektocht. We mogen 
niet ophouden met onze verkenning. Wie denkt 
aangekomen te zijn, sluit nieuwe mogelijkheden 
uit. Wie nooit van zichzelf kan zeggen: ‘Ik wist 
niet dat ik dat in mij had’, die laat kansen liggen. 
Het klinkt misschien vreemd, maar in feite komt 
het erop aan om de ander in jezelf te 
ontmoeten, diegene waar je (nog) niet zo 
vertrouwd mee bent.  
 
Als je deze verkenningstocht in jezelf aangaat 
vanuit een openstaan voor het onverwachte, 
word je steeds meer en voller mens. Wie dit als 
gelovige doet, komt zeker en vast op een 
bepaald moment God tegen in zichtzelf. Ook in 
de andere. Dit is op zijn zachtst gezegd 
verrassend. Waarom? Omdat het God er juist 
om te doen is ons door zijn anders-zijn uit ons 
begrensde zelf te leren stappen. 
 
Soms heb ik het gevoel dat God graag 
verstoppertje speelt. Hij verbergt zich graag, 
maar laat zich ook graag vinden. Eigenlijk denk 
ik dat Hij vooral gezocht wil worden. Er gebeurt 
zoveel in mijn leven. Sinds een tijd ben ik er me 
-meestal toch- van bewust dat in situaties, ook in 
vragen van mensen, God zich verbergt. Soms 
zou ik willen zeggen: God, ik weet dat Gij hier 
zijt, laat U maar zien. Soms is het pas achteraf 
dat ik denk: nu versta ik dat Gij, God, daar 
waart. Ik ben blij te weten hoe divers Gij zijt in 
uw verschijningsvorm. 
40 dagen delen – vasten 2020 – zaterdag 14 maart 
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De diversiteit is uw huis, God. Ik kan soms zo blind zijn voor U. Ik blijf beelden van U hanteren waarin 
Gij niet past. Gij laat U gelukkig niet opsluiten door mij. Als Gij mij ontsnapt, is het om me te doen groeien 
in openheid voor de brede waaier van uw aanwezigheid. uit: 40 dagen delen voor meer – vasten 2020 

LEREN DELEN 
DELEND LEREN LEVEN 

 

Hebben is out, delen is in. 
Delen is het nieuwe hebben. 

Van hebben naar delen. 
 

we zijn allemaal geboren delers 
Delen is duurzaam. Hoewel de ‘deeleconomie’ soms toch nog nieuw klinkt, is delen niet nieuw. Bibliotheken 
zijn al eeuwen oud. De trein, de tram en de bus deel je met andere passagiers.  We moedigen delen 
aan sinds de kleuterklas, maar ergens tijdens het opgroeien lijken we dat toch ook soms weer wat te 
verliezen.  Opeens geven we de voorkeur aan hébben.  
 

delen als way of life 
Maar er is hoop! "Delen" is hot en overtuigt steeds meer Vlamingen als nieuwe way of life.  We delen 
ons hele leven op de sociale media. We delen muziek, fietsen, kleding, gereedschap, tot zelfs 
speelstraten toe. We delen steeds meer en met steeds meer mensen. Voor steeds meer mensen is het een 
‘way of life’ en niet langer een verschijnsel dat enkel geitenwollensokken of hipsters aanspreekt.  Het is 
een manier van leven en van kijken die doordringt in alle vezels van onze samenleving. Je moet het niet 
meer hebben, je kan het ook delen. Het besef groeit dat ‘elk voor zich’ niet langer altijd werkt. We 
hebben elkaar nodig. Deeleconomie is dus aan een snelle opmars bezig. Denken we ook aan het delen 
van auto’s en samenhuizen (kangoeroewonen, cohousing, zorgwonen) tot het delen van kennis, 
gereedschap, infrastructuur, parkeerplaatsen… In zowat alle domeinen van ons privé- en werkleven is 
het vandaag mogelijk om kennis, producten of ruimte te delen met anderen.  
 
Maar we delen niet alleen ‘hier en nu’ wat goed of leuk is. Wereldwijd delen we een lotsverbondenheid 
met alle leven. Zo delen we ook de risico’s en de gevolgen van een wereld die bedreigd wordt door 
klimaatverandering en milieuvernietiging. 
 

Broederlijk Delen zoekt aansluiting op deeleconomie 
Ook Broederlijk Delen wil hierop inspelen. “Wij mensen zijn geboren delers en delen veel meer dan we 
denken. Delen doet goed, ook met het Zuiden.” In deze context is Broederlijk Delen zowel een naam als 
een programma.  Met partners in Noord en Zuid delen we de zorg om onze gezamenlijke toekomst.  En 
daarom delen we ook de actiebereidheid, de wil om ons leven en onze levensstijl op nieuwe sporen te 
zetten. We delen de strijd voor een gezonde planeet, een nieuwe politiek en een rechtvaardige economie 
die honger, armoede en onrecht uitbant. Broederlijk Delen engageert zich voor een duurzame 
rechtvaardige wereld zonder ongelijkheid. We doen door tot iedereen mee is. Ben jij dit jaar mee in 
dit verhaal? 
 

Want, laten we niet vergeten, we leven in een wereld die ongelijk is verdeeld. Wat sommigen te veel 
hebben, hebben anderen te weinig. Die kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter. Niet alleen in Afrika 
of Latijns-Amerika, maar ook in eigen land. En dit terwijl er genoeg is voor iedereen. Die ongelijkheid 
moet verdwijnen. Iedereen op deze planeet verdient een kans om een menswaardig leven uit te bouwen. 
Een wereld waarin iedereen mee is, daar willen we naartoe. Ieder van ons speelt daarin een rol! Onze 
partners in het Zuiden wijzen ons mee de weg. De verhalen, inspiratie en veerkracht die ze met ons delen, 
verbinden we met onze eigen spiritualiteit. Het is telkens opnieuw verse zuurstof voor ons engagement.  
Jezus zelf zet de toon. Reeds op de derde zondag in de voorbije veertigdagentijd sprak Jezus: “Kijk 
eens goed naar de velden, ze staan wit, rijp voor de oogst.”  De toekomst is geen onbereikbare verte, 
maar iets dat zich hier en nu voltrekt. De tijd, de omstandigheden, de mensen zijn er klaar voor. Jij ook? 
 

proficiat  
Proficiat omdat ook jij zo’n mede-deel-zaam persoon bent! Mede daardoor zal deze paastijd  zalig zijn! Jij 
hebt het immers écht begrepen: ‘delen is vermenigvuldigen’! 

Rik Depré 

 


