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ZICH MET ANDEREN VERHEUGEN 

 

“Zij verheugt zich niet over onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid.” 

Zich verheugen betekent blij zijn dat het goed gaat in het leven van een ander en iemands bekwaamhe-

den en goede werken waarderen. Zich verheugen is onmogelijk voor iemand die al(jd behoe)e hee) om 

zich te vergelijken of die wedijvert, zelfs met de partner, tot zover dat men zich heimelijk verheugt om de 

mislukkingen van de ander. Het gezin moet al(jd een plek zijn waar gezinsleden weten dat als ze iets 

goeds bereiken in het leven, dit samen gevierd wordt (AL 109-110). 

‘Heb je nog iets leuks gezien?’ 

Het is een gewone vraag geworden, ’s avonds, op de bedrand bij mijn dochter. We hebben allebei een 

‘dankjewel-schri#je’. Je zou het een soort van dagboek kunnen noemen, of een gebed. 

We lijsten er geschenken in op, ongeveer drie per dag. De geur van versgebakken brood. Goede babbel 

met buurvrouw. Geslaagde vormingsdag. 

En soms lezen we elkaar er ’s avonds uit voor. Slappe lach bij de badminton. Leuk kaartje van Sofie. Nagel-

lak gevonden, precies in de kleur die ik zocht – net in promo.e! 

Hoe langer we het doen, hoe vindingrijker we worden. Een dikke hommelkoningin in de leeuwenbekjes. 

Man deelt broodje met een duif (gezien vanuit treinraampje). Eerste keer na de winter de was buiten op-

gehangen. 

 

We ontdekken oude en nieuwe geschenken, grappige en ontroerende geschenken, geschenken voor ons 

hoofd, hart en handen, geschenken voor al onze zintuigen. We komen tot de conclusie dat zelfs een saaie, 

grijze dag zoveel geschenken bevat dat het wel Kerstmis lijkt. We vragen ons af of we zelfs geschenken 

zouden kunnen vinden op een dag die pijn doet. 

We geven ze nummers, 301, 302, 303, … en verwonderen ons over de veelheid. 

Elke dag gaan we op jacht naar sporen van schoonheid, goedheid, liefde. Elke dag worden we betere 

spoorzoekers. En soms vragen we ons af, of het niet net omgekeerd is: dat we zelf gezocht worden door 

Iemand met 1001 geschenken. En dat we gevonden worden, precies op het moment dat we die geschen-

ken openmaken. 

De zachtheid van een versleten jeansbroek. Samen ontbijten. Een spiksplinternieuwe dag, zomaar.  

 

Blog ‘I wonder’, post op 28 april 2014,  

h8ps://gezinspastoraal.wordpress.com/2014/04/28/het-dankjewel-schri)je/ 
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Wissel uit... 

Welke goede dingen van mijn partner en mijn gezinsleden maken mij blij? Wat hee) me vandaag blij ge-

maakt? Waar werd ik afgelopen maand warm van? 

… en doe... 

Wat verdient een feestje? Zet je feesthoed op en maak samen een feestuitnodiging!  

“Wij vieren feest omdat… “(dit moeten geen grootse dingen zijn!) 

Inspira(e nodig? Je vindt een voorbeeldje in bijlage. 

Wat tre) je in dit blogje? 

Voor welke drie dingen wil je vandaag ‘dank je wel’ zeggen? 


