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Dagelijks werk 
Ze hebben geen geld om te emigreren naar war-
me landen. Ze zitten in een gammel strandhuis 
onder grijze wolken. Het is koud en ze hebben 

niet veel, maar ze zijn blij met 
mekaar. Dat zingen ze telkens 
opnieuw. De clip van het lied 
Zoutelande van BlØf met Geike 
Arnaert is grauw en tegelijk zo 
ontzettend warm tussen twee 
mensen. Het lijkt wel didac-
tisch materiaal bij de stelling 
van psychiater Dirk De Wach-
ter dat we het in relaties maar 

beter in de gewoonheid gaan zoeken. Wie zegt 
er nu een tiental keer op een paar minuten tijd 
tegen de ander: “Ik ben blij dat je hier bent”? 

Verzuchtingen
In zijn boekje 30 minuten voor God schreef André 
Sève in 1985 dat we alles moeten verwachten van 
ons dagelijkse leven. Hij maakt komaf met gebed 
waarin we om een gemakkelijk leven vragen. 
Gebed haalt ons dan weg van het echte leven. 
Hadden we maar een andere pastoor, woonde 
ik maar naast een abdij, hadden mijn gezinsle-
den maar een ander karakter. Als alles net even 

anders was, dan zou ons leven hoge toppen sche-
ren. We bidden dat dingen niet zouden gebeuren. 
Zou het echte gebed niet veeleer zijn te bidden 
dat we staande kunnen blijven in wat moeilijk is, 
in wat onwezenlijk is, in wat pijn doet? God kan 
niet meegaan in verzuchtingen naar een ander 
leven. Hij houdt van moedige mensen, aldus  
Theresia van Ávila. Als christen maken we pre-
cies in onze bestaande context het verschil. 

Punten
Het doet me denken aan het “dagelijks werk” in 
de middelbare school. Bij onze zoon telt dat voor 
evenveel punten mee als de examens. Het werk van 
elke dag is met andere woorden even belangrijk als 
prestaties op grote momenten. Een hele leerschool 
voor jongens van 12 jaar. Ook een beroepswiel-
renner traint dag in dag uit door weer en wind. 
In pastoraal werk en ook in andere jobs moet je 
regelmatig voorrang geven aan een correcte afwer-
king van je administratie voor je je in een nieuw 
project stort. Het is een uitdaging om volop in het 
concrete leven te staan. Het is een kunst om van je 
dagelijkse leven het beste te maken. Paus Francis-
cus schreef het afgelopen jaar over de heiligheid. 
Precies in het leven van elke dag, in jouw unieke 

situatie met de leuke en minder leuke kanten, ligt 
jouw weg daarheen. Als gehuwde, als moeder, als 
religieuze, als priester, als alleenstaande. 

Tierlantijntjes
Ook het lied Spiegel is momenteel een hit, misschien 
beter gekend als Tierlantijn, van Tourist LeMC en 
Raymond van het Groenewoud. We kunnen mensen 
versieren met tierlantijntjes, met schone schijn.  
Dat blijft niet duren. In de spiegel van de ogen van 
de ander, daar word je mens. Als je door de ander 
gezien wordt, dan word je jezelf. Je hoeft geen 
extremen op te zoeken. Gewoon “ons” zijn is meer 
dan genoeg. We raken hier aan de diepste betekenis 
van de relatie met God. Hij is niet Iemand die onze 
probleempjes oplost, maar Degene die elke dag zegt: 
“Ik ben blij dat je hier bent”. En God zien we in de 
ogen van onze medemens (in nood).  III
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“Het is een kunst om 
van je dagelijkse leven 
het beste te maken.”
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