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Zaai graankorrels, 
als je binnen een jaar wil oogsten. 

Plant een boom, 
als je over tien jaar resultaat wil zien. 
Wil je levenslang vruchten plukken, 

investeer dan in mensen. 
“Kuan Chung Tzu” 

 

 

 
geluk 

 
Is het daar uiteindelijk niet altijd om te doen? 

Echt diep geluk! 
Weten, los van wetenschap, dat je leven zinvol is, 

dat je iets betekent voor anderen, 
dat je iets nalaat voorbij dit leven. 

 
Méér dan een gevoel, een emotie, 

(die kunnen immers wisselen van uur tot uur), 
is het een aanvoelen, een vermoeden 

dat er een solide basis is voor enige standvastigheid, 
voor harmonie, voor tevredenheid… wat er ook gebeurt. 

 
Met ‘chance hebben’ heeft het niets van doen, 

met de hoofdprijs winnen, met egoïsme, hoogmoed of comfort. 
Een mens mag wel eens chance hebben natuurlijk, 

maar het is geen garantie voor geluk, 
wat media of commercie ook belooft. 

 
Zijn leven, Zijn wijsheid, Zijn voorbeeld, zijn voor mij, 

die leerling van Christus wil zijn, een wegwijzer naar geluk. 
Ik weet het: het is behoorlijk radicaal, maar helder ook. 
Eenvoudig zelfs: “echt geluk bereik je door zelfgave”. 

Van ‘breken’, ‘delen’ en ‘geven’ word je gelukkig.  
 

Maar de focus bij de ander leggen houdt een risico in. 
Als ik breek, deel en geef met en aan een ander, 

wie zal met mij dan breken, delen, geven? 
Als ik gerechtigheid bedrijf, 

wie garandeert dat mij gerechtigheid zal geschieden? 
 

Het vraagt voorzeker wel geloof, 
maar God zal wel voorzien. Hij zal je geven honderdvoud. 

Hij is de solide basis voor standvastigheid, 
de bron van leven, harmonie en vrede. 

Hij is Liefde tot in eeuwigheid. 
Kris Buckinx 

 
 
 
Wij hoeven niet te weten hoe het zaad ontkiemt en opschiet, of de oogst rijp zal zijn. Wek in ons het 
vertrouwen dat de goede grond zal opnemen wat wij zaaien, dat zon en regen het zaad zullen 
koesteren. Wij hoeven het niet te weten, maar we mogen hopen op de goede afloop van wat wij met U 
begonnen zijn en U met ons.  

F. Cromphout 
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nu beminnen en bemind worden 
 

Wij mogen binnenkort in het nu zijn. 
Vakantie dient daarvoor: 

om niet terug te denken aan gisteren, 
om niet te plannen voor morgen, 

maar om vandaag vandaag te laten zijn. 
 

Het nu heeft grote waarde. 
In het nu kan je het mooie zien 
dat dichtbij is, dat je omringt. 
Je ziet het anders soms niet. 
Wat je kan met je lichaam. 

De tijd die je gegeven wordt. 
De goede zorgen van mensen dichtbij of in je school. 

Het spel van de wolken of de blauwe hemel. 
Het groen dat de lucht ververst. 

 
In het nu zit een uitdaging. 

Om het ten volle te beleven met al je zintuigen. 
Om er bij te zijn met een open geest. 

Om met je hart niet af te dwalen, 
maar om te houden van wat er is, 

ook al is het minder mooi, 
ook al is het anders dan gedroomd, 
ook al is het belegen en besmeurd. 

Het is er nu toch. 
 

In het nu kunnen zijn is belangrijk, 
niet alleen onder een vakantie, 
maar eigenlijk op elk moment. 

In het nu zijn maakt je ontvankelijk 
voor heel het leven 
en voor ieder mens. 

En wellicht ook voor een dimensie 
die heel diep in mensen leeft 
en die jij misschien dan voelt: 

‘Wat er nu ook is, je bent bemind’. 
Rik Renckens 

 
 
haast 
Een rabbi zag iemand op straat rennen zonder rechts of links te kijken. ‘Waarom hol je zo’, vroeg de 
rabbi hem. ‘Ik zit achter mijn broodwinning aan’, antwoordde de man. ‘En hoe weet je …’, vroeg de 
rabbi verder, ‘… dat je broodwinning voor je uit rent, dat je ze achterna moet? Misschien komt ze achter 
je aan en hoef je alleen maar in te houden om ze tegen te houden, maar jij vlucht ervoor!’ 

uit: Chassidische vertellingen van Buber 

 
 

Op het einde van het schooljaar 
kunnen we alleen maar aan alle leerlingen 

en aan hun leraren die hen moeten evalueren, 
toewensen dat ze de hoop blijven centraal zetten 

die hen zal helpen om vol te houden, 
om door te doen, 

om te hopen op een goede afloop, 
die niet vrijblijvend komt, 

maar het gevolg is van inspanning en geloof in zichzelf. 


