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 Maria, jij bracht Jezus 
ter wereld in een stal. 

Jij hebt Hem,  
-toen Hij achterbleef in de tempel- 

gezocht én gevonden. 
Jij bent Hem trouw gebleven 

tot onder het kruis. 
Jij was bescheiden aanwezig 

in het pinkstergebeuren. 
Maria, help ook ons 

door te gaan. 

Scheppen, in liefde zin geven! 
 

Scheppen is niet zozeer het leven maken, 
niet zozeer begin maken met leven  

en het dan eventueel overlaten  
aan de tere handen van het goede 
en aan de klauwen van het kwaad.  

 

Of God het begin is van alles, 
het ontstaan en de oorsprong, 

dat is niet het belangrijkste, 
want het begin van alles  

is slechts het begin. 
 

Scheppen en God als schepper zien 
is de zin zien van het leven, 

is zin geven aan al wat leven is, 
is alles wat leven is,  

kans geven 
tot zinvol en waardig leven. 

Dat is veel meer dan leven maken 
en later voltooien.  

Dat is dag- en nachtwerk, 
dat gebeurt in elk seizoen,  

dat is van alle tijden  
tot in eeuwigheid. 

 

Scheppen als zin geven aan wat leven is, 
is altijd een verhaal van liefde,  

is nooit een kwestie van God alleen.  
Het is een samenspel van God en mensen, 

van God in mensen,  
van Liefde die in alles en allen doordringt. 

 

Scheppen als zin geven,  
als liefde die doordringt, 

is wat verschillend is, 
tot een wondermooi geheel maken. 

Dag kan niet zonder nacht. 
Land en zee en lucht,  

zon en regen, man en vrouw,  blank en zwart,  
vroeger, nu en later, … 

alles is onderscheiden van elkaar  
en toch hoort het samen in één geheel.  

In ons wil God verder schepper zijn,  
zin geven aan al wat leven is, 
liefde haar werk laten doen  
en de verschillen doen samen horen. 
 
We moeten niet beginnen.  
We staan niet aan de oorsprong. 
We zijn niet origineel.  
We laten verder ontluiken 
wat in het leven aan mogelijkheden schuilt. 
We doen het samen met zoveel leven  
voor en na en naast ons. 
 

Laten wij het ernstig doen,  
zorgzaam met hart en ziel. 
Luc Vandenabeele 

 
 

Maria, sterke vrouw 
 

Maria,  
wegwijzer naar Jezus, 

jouw kind in Gods plan 
voor vrede onder de mensen. 

 

Maria, 
open deur voor nieuw leven, 

jij brengt God onder de mensen 
en leert ons wat liefde betekent. 

 

Maria, 
voorvechtster voor armen en verdrukten, 

jij leert ons anders kijken 
naar waar het echt om gaat. 

 

Maria, 
troost voor zoveel leed, 

jij blijft zo menselijk bereikbaar 
voor wie het leven tegenzit. 

 

Maria,  
sterke vrouw, 

jij bent heel bescheiden aanwezig 
tot op vandaag. 

Wies Merckx
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Uw liefde moet oprecht zijn. 
 
Bemin elkander hartelijk  
met broederlijke liefde. 
 
Probeer elkaar  
in beleefdheid te overtreffen. 
 
Laat uw ijver niet verflauwen,  
wees vurig van geest, dien de Heer.  
 
Laat de hoop u blij maken, 
houd stand in de verdrukking, 
volhard in het gebed. 
 
Draag bij voor de noden van de heiligen, 
leg u toe op gastvrijheid. 
 
Zegen hen die u vervolgen. 
 
U moet hen zegenen  
in plaats van hen te vervloeken. 
 
Wees verheugd  
met hen die zich verheugen, 
en huil met hen die huilen. 
 
Leef in harmonie met elkaar. 
 
Wees niet hooghartig,  
maar wijd u aan eenvoudige taken. 
 
Vergeld niemand  
kwaad met kwaad. 
 
Heb het goede voor  
met alle mensen. 
 
Leef voor zover het in uw macht ligt,  
met alle mensen in vrede. 
Romeinen 12 
 

 
 
Bericht van God aan alle mensen  
 
"Ik, God, heb gehoord dat velen van jullie op 
een wonder zitten te wachten, een wonder, dat 
ik, God, de wereld zal redden. Maar hoe zal ik 
redden zonder jullie handen? Hoe zal ik kunnen 
recht spreken zonder jullie stem? Hoe zal ik 
liefhebben zonder jullie hart? Vanaf de zevende 
dag van de schepping heb ik alles uit handen 
gegeven, heel mijn schepping, heel mijn 
wondermacht. Neen, lieve mens, niet jullie 
wachten, maar ik wacht op jullie wonder." 
 

 
wees dankbaar 

 
Tel elke dag je zegeningen,  

niet je kruisen. 
 

Tel je vrienden,  
niet je vijanden. 

 
Ik vroeg kracht  

en God gaf me moeilijkheden  
om me sterk te maken. 

 
Ik vroeg wijsheid  

en God gaf me problemen  
om op te lossen. 

 
Ik vroeg overvloed  

en God gaf me verstand  
en twee armen om te werken. 

 
Ik vroeg moed  

en God gaf me gevaar  
om te overwinnen. 

 
Ik vroeg liefde  

en God gaf me mensen in nood  
om te helpen. 

 
Ik vroeg gunsten  

en God gaf me gelegenheden. 
 

Ik kreeg niets  
van wat ik vroeg, 

maar alles wat ik gehoopt had. 
 

Ik ben van alle mensen  
het rijkst gezegend. 

 
 
 
 
Maria - de sleutel tot... 
 
Maria geeft ons de sleutel tot het echte, het 
ware geluk. ‘Ecce-fiat-magnificat’ zijn haar drie 
woorden. Ecce: hier ben ik, bereid om 
dienstmaagd te zijn, ontledigd en open om Gods 
liefde in zijn volheid te ontvangen als de enige 
en de ultieme weg om het geluk te bereiken. 
Fiat: mijn enige streefdoel in mijn leven is mij te 
conformeren aan Gods wil en consequent Gods 
wil te volgen, met alle gevolgen vandien. 
Magnificat: nu kan ik het van vreugde uitjubelen 
want ik heb het echte geluk gevonden en 
niemand of niets kan mij dat nog ontnemen. 
René Stockman 

 


