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03-07 mei 2021 

Wat maakt een mens tot mens? 
 

Niet onze handen of voeten 
want ook zonder blijven we mens. 

 

Niet onze ogen, oren of stem 
want ook zonder blijven we mens. 

 

Een mens is maar een mens 
als hij anderen graag ziet 

en door anderen graag gezien wordt. 
 

Want een mens zonder liefde 
kan niet meer ten volle mens zijn. 

 

 
inspirerende lessen van Mahatma Gandhi 

 

Wees zelf de verandering die je wilt zien in de wereld. 
Als je handelt vanuit eigen morele waarden,  
dan zullen mensen vertrouwen in je krijgen  

en kun je gezamenlijk de wereld verbeteren. 
 

Stel de juiste vragen. 
De kwaliteit van je leven is afhankelijk van de vragen die je stelt.  

Stel jij de juiste vragen aan jezelf? 
Vraag je de juiste personen? Je kunt geen vooruitgang bereiken zonder een onderzoekende geest. 

 

Doe. 
De toekomst hangt af van wat je nu doet.  

Als je het verschil wilt maken, wilt verbeteren, zul je in actie moeten komen. 
 

Vergeef. 
De vaardigheid om te vergeven is een teken van kracht.  

Het opent de toekomst voor jezelf. 
 

Beschouw waar je in gelooft. 
Houd scherp waar je in gelooft.  

Wees je bewust van je diepe overtuigingen.  
Blijf je hiervan bewust en het zal plaats vinden. 

 
 

 

Kom uit je schaduw van middelmatigheid  
die je kracht vermindert  

en je geestdrift verbergt. 
 

Kom uit je stoel van gemakzucht  
die je gevangen houdt  

in eigenbelang en zelfbeklag. 
 

Kom uit je huis van beslotenheid  
die de wereld inperkt,  

die je uitzicht verduistert. 
 

Verken de wereld rondom jou. 
 

Breek uit je eigen onwetendheid. 
 

Ontworstel je aan de greep  
van wie jou domineert. 

Neem je beslissingen zelf. 
 
Droom je eigen dromen.  
Niet die van anderen. 
Herover je menselijke waardigheid. 
 
Sla de handen in mekaar.  
Verzamel je talenten. 
 
Kom naar buiten en maak samen een verhaal  
van openheid en warmte,  
vrijheid en licht, solidariteit en vuur. 
 
Wees opstandig en maak opstanding mogelijk. 
 
Sta op en schitter. 
Het is Pasen! 
Roos Maes 
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In dialoog leren  
is in één woord dialoogleren 
en dus bijna hetzelfde als 
dialogeren. 
 
Het is een werkwoord 
dat uit elkaar valt in 
dia – loog – l –eren 
 

dia- logeren 

als mens zo doorheen die andere kijken 
om hem te zien zoals niemand die andere ooit 
zag 
in zijn klein of groot zijn 
in zijn kunnen en nog niet kunnen 
in zijn hebben en missen 
 
 

dia-loog  
is de weten-schap 
dat je nooit zeker zult zijn 
dat je de andere be-grijpt 
dat er altijd iets van mysterie zal blijven 
tussen jou en die andere 
en dat dit net het wonder is  
van in dialoog leren 
 
 

dia-log-eren 

is doorheen het leren de andere ‘eren’ 
door hem of haar terug te geven 
datgene wat je mocht ontvangen 
door met haar of van hem te leren 
in dialoog 
 
God, 
Vader en Moeder van alle leven 
doorschijn mijn leven 
breng dat soort dialoog in mij 
dat ik nooit ophou te leren 
wat liefhebben is 
 
houd nooit op 
met mij in dialoog te gaan 
want alleen dan zal ik leren 
te Leven met en voor de anderen. 
Amen 
Karl Vanhuyse 

 
 
 

 
 

 
Het evangelie 
opent de deur 

van godsdienst en samenleving 
Het evangelie doet de deur open: 

voor kwetsbaren en zieken, 
voor mensen 

in armoede en achtergestelden, 
voor mensen 

- om welke reden ook – 
uitgesloten. 

 
Het evangelie 

houdt de deur open: 
voor verloren zonen, 

voor arbeiders van het elfde uur, 
voor overspelige vrouwen. 

 
Het evangelie 

slaat de deur niet dicht: 
voor mensen 

die niet honderd procent in orde zijn 
met de godsdienstige wetten: 

niet in orde 
met de sabbatwetten, 

niet in orde 
met de reinheidswetten. 

 
Jezus is gekomen 

om gesloten deuren te openen: 
de deur van een gesloten samenleving, 

de deur van een gesloten politiek, 
de deur van een gesloten Kerk of godsdienst. 

 
Hijzelf was een open deur: 

voor allen. 
Hij was een mens 
die bij anderen 
deuren opende. 

 
Ook Zijn godsdienstige taal 
was open en vol vrije ruimte. 

Hij sprak 
opdat ook godsdienstige leiders 

God niet langer 
zouden opsluiten 
achter de deur 

van hun groot gelijk. 
 

God is alleen maar 
een open deur, 

zo klonk 
zijn bevrijdend woord. 

 

 


