Klasgebeden 1e trimester
Don Bosco Hechtel
Een verzameling klasgebeden van Kris Van Strydonck voor september, oktober en
november. Het document is zo opgebouwd dat het als gebedenboekje kan
afgedrukt worden.

samen
DON BOSCO
zijn plaats
geven

4

September

Nieuw.
Alles is nieuw.
Geen letter in de agenda.
Nieuwe gezichten.
Nieuwe gedichten.
Poëzie van het onbekende.
Wat komt er?
Ik ben er klaar voor.
Voor opklaring door weten en kennen.

1

September

Kennis hoort bij de school.
Kennis hebben...
Is een vriendin of vriend hebben.
Inzicht hebben... is inzien.
Inzien wat beminnen is.
Kennis en inzicht kunnen wijsheid worden,
openheid voor de liefde.
God,
leer ons in deze school liefhebben.

2

September

In elke groep is er een zijlijn.
Iemand hoort er nog niet bij, niet echt.
In elke groep zijn er een paar
die de zijlijnmensen zien
en hen in het groepsgebeuren opnemen.
God,
als hij morgen weer opzij staat, alleen...
geef me dan de moed
om bij hem te gaan staan,
al was het maar één keer. Amen.

3

September

Wonderlijk:
dat heldere licht - als onze blikken kruisen,
die innerlijke tinteling - als we elkaar aanraken,
die muzikale ondertoon - als we elkaar verstaan.
Dank, God
dat wij elkaar
zó graag kunnen zien.
Wonderlijk: hoe groots liefde kan zijn.

8

September

Over een verborgen God
kan je alleen zwijgen.
Over een aanwezige God
voel je je verplicht te spreken.
Tot een verborgen-aanwezige God
kan je je enkel met verstilde woorden richten.
God,
Je maakt er een zoektocht van.
Maar op zoek gaan naar U vraagt een hele inspanning.
Geef ons de kracht dit te doen.

5

September

God, wat ik nodig heb
is een godsdienstig fitnesscentrum,
waar ik kan oefenen
om het Onzichtbare te zien
en uw Zwijgende Stem te horen.
Ik heb nood aan een mentale ruimte
waar ik kan ontdekken
wat levensbelangrijk is.

6

September

Als je woord ‘droom’ omdraait
krijg je ‘moord’.
En omgekeerd.
Als je het Engelse woord ‘live’ omdraait
krijg je ‘evil’.
En omgekeerd.
We moeten voortdurend kiezen:
tussen onze droom realiseren of leven doden,
tussen leven opbouwen of kwaad doen.
Is het omdat Jij, God, zo groot durft dromen
dat je zoveel leven geeft?

7

September

Doe jij dat ook,
dromen dat je in de hoofdrol prijkt
als je naar een film kijkt?
Bij kunstschaatsen op TV
dans ik altijd alle dansen mee.
Of ik fantaseer
dat ik de programma’s presenteer.
Doe jij dat ook?
Soms ben ik de dief,
soms de detective
en ook wel eens de held van het tennisveld.
Ik zing alle hits van de top-10,
dans op alle hippe liedjes.
Maar in het echt – oei –
laat ik me niet zien.
Doe jij dat ook,
of ben ik alleen
met mijn fantasietjes?

12

September

Echte stilte is heel uitzonderlijk geworden.
Haast nergens kan je nog rustig op adem komen,
zonder dat je gestoord wordt
door het rinkelen van een GSM
of door het lawaai van het verkeer.
Zelfs in mijn eigen hart
wordt het bijna nooit écht stil.
Misschien dat ik daarom af en toe droom
van het opkomen van de zon boven een groene weide
met dauwdruppels in alle kleuren.
Misschien dat ik daarom
af en toe zomaar op mijn kamer wil zitten.
Wil mij dan helpen
om het héél stil te maken.
En misschien hoor ik dan wel
wat Jij mij toefluistert.

9

September

Hij houdt van haar,
zij houdt van hem.
Hij houdt van hem,
zij houdt van haar.
Als het over echte liefde gaat,
zijn voornaamwoorden bijzaak.
God,
help me ook die liefde te respecteren
die ik niet kan verstaan.
Amen.

10 September

11 September

Ik heb geen honger meer.
Integendeel.

Op 11 september 2001
vlogen twee vliegtuigen in de WTC-torens van New
York.
De gebouwen stortten in elkaar.
Vertrouwen stortte in elkaar.
Hoe lang moeten we nog wachten
eer de groten der aarde hun conflicten oplossen
op een menswaardige manier?

Ik heb geen honger meer naar God.
Integendeel.
Ik heb genoeg van God.
Heb ik genoeg aan mezelf?
Geef ons de moed om met elkaar te praten:
thuis, op school, overal waar we komen.
Amen.

God,
Hoe velen hebben in uw naam geweld gebruikt?
Het is uw lijden dat mensen mensen doden in uw naam.
U bent toch liefde en rechtvaardigheid.
Geef aan de politieke leiders de wijsheid
om iedere mens op aarde tot zijn recht te laten
komen.

16 September
Om koraalriffen te zien
moet men diep duiken.
Om liefde te vinden
moet men zich openen
voor de schoonheid van de ander.
God,
U bent schoonheid
in mij, in de ander.
En daarom bent U diepte.
Leer ons duiken!

13 September
Feest van Johannes Chrysostomus (345407)
Aartsbisschop van Constantinopel.
Bekend als redenaar (Chrysostomus = guldenmond)
God,
als U mij zwart op wit kon garanderen
dat wij geen hersenschim vereren,
zou geloven in U eenvoudig zijn.
Maar omdat mijn twijfel altijd blijft,
niets zwart op wit, maar enkel grijs,
kan ik mij zo moeilijk naar U keren.

14 September

15 September

Ik weet niet wat honger is,
maar het moet verschrikkelijk zijn
als je dagenlang geen eten hebt.

‘s Nachts, in mijn hoofd, telkens weer dat beeld:
de motorrijder met bijna afgesneden been,
verwrongen naast hem omhoog gebogen.
Zinloze verminking.

Goddank weet ik niet wat dorst is,
maar het moet vreselijk zijn
als je tong uitgedroogd
aan je verhemelte kleeft.
Maar met wat empathie
is die grote kloof tussen beiden
al heel wat minder diep.

God,
ik durf het tegen niemand zeggen,
maar eigenlijk ben ik bang
dat ik er ooit ook zo
aan toe zal zijn.

20 September

17 September

God, geen mens zo ziek,
geen hoofd zo leeg,
geen relatie zo stuk,
geen miserie zo groot,
geen spot zo kwetsend,
geen leven zo kapot,
dat Gij met ons
er niet meer aan beginnen wilt.

Ken je Dolly?
Het eerste gekloonde schaap?
Weldra kunnen we kopiëren wat we willen, wie we
willen.

Een sprankeltje van uw levenskracht
is genoeg voor ons
om toch weer van start te gaan.

En God zei:
Ik kan je alles geven
wat je van die ander wil:
zijn stem, haar verstand,
zijn look en haar lach.
Ik kan je alles geven
wat je van die ander wil,
maar Ik doe het niet,
want je zou niemand meer zijn,
alleen een kopie.
Dank, God, want
voor U zijn we allemaal uniek,
ieder een goddelijk origineel.

18 September

19 September
September

God,
ik wil geen studie of examens, maar wel een diploma.
Ik wil geen afwas of afruim, maar wel goed eten.
Ik wil geen problemen of miserie horen,
maar wel vrienden.
Ik wil..., ja God, wat wil ik eigenlijk en ... waarom?
En hoeveel wil ik ervoor betalen?

God, waar ik aan de binnenkant echt om geef,
zal ik aan de buitenkant niet gemakkelijk tonen.
Wat ik aan de buitenkant toon,
raakt mijn binnenste binnen niet.
Waar vind ik naast U nog iemand
bij wie ik echt mezelf mag zijn...
zonder masker?

24 September

21 September

Innerlijke ogen zien
wat geen telescoop ooit kan bekijken.
Innerlijke oren horen
wat geen radar ooit kan waarnemen.

Elke dag stelt Gij, God,
ons maar één vraag.
Elke dag, telkens weer, die ene vraag:
‘Hoeveel tijd heb je vandaag aan je binnenkant
besteed,
om aan de buitenkant
iets voor een ander te betekenen?’

Enkel wie innerlijk
op uw golflengte afstemt, God,
kan met dichte ogen zien
en in de stilte uw woord beluisteren.

22 September

23 September

Zondags tafereel, waar gebeurd.
Papa ligt languit in de sofa en leest een boek.
Kleine Jeroen bouwt op het bijzettafeltje
zijn eigen vredevolle wereld,
waarin leeuw en schaap,
beer en hond,
adder en kind samen spelen.

God,
als kind droomde ik dat Jij me alles zou geven
wat mijn hartje verlangde.
Maar die droom sprong stuk
toen opa niet terugkwam.

“Papa?”
“Mmm”
“Papa?”
“Ja, jongen?”
“Papa, weet jij waarin een slang kan veranderen?”
“Neen, jongen”.
“Een slang kan veranderen in een hemelbeestje,
maar niet omgekeerd.”
Papa kijkt onbegrijpend kleine Jeroen aan,
die kordaat met zijn gele emmer vol bouwstenen
de keukentafel opzoekt
om er bij mama een ándere wereld te scheppen,
waar hij gaat wonen.

Nu heb ik vertwijfeld
die alles-krijgen-droom opgegeven
en word ik met het jaar nieuwsgieriger
naar de toekomst die Jij over mij droomt.

28 September

25 September

Alleen - al één.

God,
slechts zes juiste cijfertjes
scheiden me van het Lottofortuin!

Nooit mezelf zo verbonden geweten
als alleen tegen een boom
in een godvergeten stukje natuur.
Nooit mezelf zo eenzaam ervaren
als omstuwd en plat geduwd,
omgeven door honderden in een overvolle trein.
Alleen is enkel eenzaamheid
als niemand me begrijpt.
Alleen is zuivere verbondenheid
als een ander me innerlijk draagt.

Maar...
hoeveel juiste cijfers nog
om de kloof met U te dichten?

26 September

27 September

Veel geld hebben - en toch ontevreden zijn,
een kast vol kleren - en niet weten wat te dragen.
Allerlei te eten hebben - en niets smaken,
veel te veel drinken - voor een dorst die nooit zal
komen.

Als ik mijn ogen sluit,
zie ik een flikkerende sterrenhemel,
een kosmos in mezelf.

God,
gelukkig is geluk niet echt te koop!
Dank voor gebroken brood,
eten dat smaakt
en levend water
dat elke dorst lest.

Met één vallende ster,
één heldere lichtschicht,
in de richting van de volle maan.
God,
als ik mijn ogen aandachtig sluit,
val ik innerlijk... tot bij U.

29 September
Jezus sterft nog elke dag
aan dat kruis
door kogels uit geweerlopen,
uit kwetsende monden.
God, wat moeten we doen
met de gapende wonden
van onze wereld?
Hoe kan ik leven brengen, vrede,
voor wie vandaag gekruisigd wordt?
Misschien wel door mij?

30 September
Op de tijdsbalk doorheen de eeuwen heeft God
de belangrijkste plaats met een kruis aangestipt.
Elke dag, al 2000 jaren,
wordt Jezus op kruishout omhoog gehesen,
onder gejuich en applaus van velen.
Zij denken nog steeds
dat ze er beter van worden,
als weer iemand wordt gepest, vernederd,
gefolterd of met woorden vermoord.
Wanneer, God,
zullen wij breken met dat verleden van haat?
Wanneer zullen wij eindelijk beter weten?

4 Oktober

Feest van Franciscus van Assisi
(1182-1226)

Kerkhervormer.
Beleefde het armoede-ideaal.
Sterk verbonden met de natuur, daarom:

Werelddierendag
Een leerling van onze school schrijft:
“Ik geloof niet in een god.
Toch vind ik dat iedereen de vrijheid heeft
om voor zijn eigen geloof uit te komen
en daarvoor niet vervolgd mag worden,
zoals Hitler met de joden gedaan heeft.
Gelukkig is nu de vrijheid
om voor je eigen geloof te kiezen
groter dan vroeger.

1 Oktober
Mijn geloof in God
in mijn eigen woorden kunnen uitdrukken,
zonder me hiervoor te hoeven schamen
tegenover anderen,
vind ik zeer belangrijk in het vrij zijn.
Mijn opvoeding en de mensen van Don Bosco
hebben er voor een groot deel voor gezorgd
dat ik God zie als een voorbeeld voor ons allemaal
omdat Hij iedere mens dient.

2 Oktober

3 Oktober

Lieve God,
ik spreek Je aan met „Jij‟ en „Je‟
omdat Je in iedere mens leeft
en ongeveer iedere persoon die ik ken
spreek ik aan met „jij‟.
Ik wil samen met vrienden, familie, buren, kennissen,
met medeleerlingen en leerkrachten
een wereld maken
waarin iedereen voldoende vrijheid heeft
om zich te kunnen ontspannen,
om naar elkaar te luisteren,
maar ook om zijn problemen
aan iemand te kunnen vertellen.
Dit laatste vind ik zeer belangrijk
omdat door het opkroppen van
problemen, ze alleen maar erger worden.

Dromen is leuk, God,
zeker als het mooie dromen zijn.
Trouwens, als dat niet zo is,
spreekt men over „nachtmerries‟.
Als ik droom is het meestal
een droom vol van geluk,
met alleen maar lachende gezichten
en blije harten.
Graag wil ik Je daar
heel bijzonder voor danken.

8 Oktober

5 Oktober

God...
of ik geloof in voorbestemdheid?
Of ik geloof dat Jij alles weet?
Ik weet het niet meer, God ...

Het is makkelijk om de winnende kant te kiezen
en je daarvoor in te zetten.
Belangrijker is echter dat we ons niet inzetten
voor iets dat wint,
maar dat het verdient te winnen.

Als Jij weet dat er op dit moment
mensen van mijn leeftijd omkomen door zinloos geweld,
als Jij weet dat er ook vandaag weer ondervoede
kinderen sterven in de armen van hun moeder,
als Jij weet dat er deze week weer veel te jonge
mensen verongelukken in het verkeer,
als Jij weet...
Waarom laat Gij dit dan allemaal gebeuren?!?
Ik wil geloven in een God
die het beste wil voor iedereen.
Daarom, God, weet ik het niet meer.
Of weet Jij niét wat er gaat gebeuren
en kan Jij het ook niet voorkomen?

6 Oktober

7 Oktober

God,
vandaag heb ik weer een moeilijke keuze moeten maken.
Hoe kan ik kiezen?
Waardoor moet ik me laten leiden?
Door mijn vrienden die mij motiveren
of door mijn ouders, die het anders willen?
Ik weet niet wat te kiezen.
Ik weet dat Gij mij bij elke keuze steunt,
maar toch heb ik het keuze na keuze
telkens weer ontzettend moeilijk.

Misschien is er niets pijnlijker
dan te weten wie we zijn,
dat geef ik toe.
Maar er is ook niets dat ons meer bevrijdt.
Wanneer we niet langer proberen
iemand anders te zijn,
wanneer we Gods weg voor ons trouw bewandelen,
dan kan het leven beginnen.
Dan kunnen we heel onze omzichtigheid
en al onze maskers
afwerpen
en leven.

12 Oktober

9 Oktober

Lieve God,
soms ben ik jaloers
omdat ik niet de beste ben op school
of omdat er bij het lopen
altijd iemand sneller is dan ik.
Ik zou zo graag eens
op de bovenste trede van een podium staan.
Toch kan ik zoveel dingen wel goed.
Het beste zal nog zijn
mij niet te vergelijken met anderen
maar mijn vele talenten goed te ontwikkelen.

God, ben Je daar?
Ik voel dat Je er bent.
Ik weet niet waar of hoe, maar Je bent er wel.
Ik voel het in mijn hart
en zelfs in mijn kleine teen.
Maar wie ben ik?
Eén van de zes miljard mensen, ieder uniek.
Bij Jou ben ik alleen en toch samen.
Je bent veraf en toch dichtbij.
Je legt je hand op mijn schouder, als ik het moeilijk
heb.
En ik voel die hand niet als last,
wel als steun voor het verkennen van deze wereld.
Ik voel me vrij en toch veilig en beschermd.
Ik voel me geroepen om mensen te helpen,
ook al is dat moeilijk.

10 Oktober

11 Oktober

Naar een joods verhaal:

Lieve God,
Jij hebt mij mijn vrijheid gegeven.
Daar ben ik Je dan ook heel dankbaar om.
Ik mag gelukkig zijn in mijn gezin,
maar waarom mag niet iedereen gelukkig zijn?
Dan denk ik bijvoorbeeld aan de mensen in Afrika,
maar ook in eigen land.
Moet ik mij nu geroepen voelen
om er alles aan te doen
om deze mensen te helpen?
Hoe kan ik best mijn steentje bijdragen?

Op een dag vroegen de leerlingen aan hun rabbi
“Waarom viel het manna* niet in één keer uit de hemel
in plaats van elke dag opnieuw?”
De rabbi vertelde:
“Een koning had een zoon en gaf hem eenmaal per jaar
al wat hij nodig had om te leven. Die zoon kwam zijn
vader slechts één keer per jaar bedanken.
Toen besloot de vader:
Ik zal mijn zoon elke dag te eten geven.
En de zoon dankte zijn vader iedere dag.”

* Manna is het brood dat God dagelijks aan de Joden gaf tijdens
hun doortocht door de woestijn.

16 Oktober

13 Oktober

Vele mensen zien vrijheid
als het mogen doen waar zij zin in hebben,
zonder rekening te houden met anderen.
Als ik wat langer stilsta bij vrijheid,
zie ik dit meer als zelfstandig worden
en zelf dingen in je leven kunnen ondernemen.

Dank U.
Dank U, Heer,
dat U ons geschapen heeft naar uw beeld.
Ook al zijn we niet perfect,
U houdt van ons.
U kent me van binnen en van buiten.
Dank U dat wij de vrijheid hebben
om te kiezen tussen goed en kwaad,
dat we zelf onze keuzes mogen maken.
Wilt U mij ook helpen bij die keuzes,
dat ik de juiste zal nemen?
Dank U dat ik fouten kan en mag maken, God,
Dank U, dat U me aanvaardt ... zoals ik ben.
Dank U!

14 Oktober

15 Oktober

God,
Waarzeggers, horoscopen
drukken alles zo dubbelzinnig uit.
Ik vind er altijd wel dingen in terug
die ook op mij van toepassing zijn.
Maar is het niet beter om gewoon
voor het leven te kiezen
en het te nemen zoals het is?

Heer,
geef mij de kracht
mij niet te laten vervreemden
van mijn diepste zelf.
Laat mij uitmunten in wat ik ben.
Als ik geen spar kan zijn aan de top,
laat me dan een struik zijn in het dal.
Als ik geen snelweg kan zijn,
laat me dan een eenvoudig pad zijn.
Als ik geen zon kan zijn,
laat me dan een kleine ster zijn
die licht geeft aan iedereen die ik mag ontmoeten.

20 Oktober
„Wie een olifant bereden heeft,
zal niet bang zijn voor het geblaf van een hond‟,
zegt een Indisch spreekwoord.
Wanneer we goed
door een moeilijkere levensfase heen komen,
heeft alles wat minder moeilijk is
ook minder effect op ons.
Daarom is het leven een proces
van kracht naar kracht.

17 Oktober

Dag tegen extreme armoede
We klagen soms
dat we te weinig vrijheid krijgen van onze ouders,
terwijl anderen niet eens ouders hebben.
We klagen soms omdat we niet weten
of we naar de bioscoop, een café
of nog ergens anders heen moeten gaan,
terwijl anderen nergens heen kunnen.
We klagen soms omdat we niet weten
welke kleren of schoenen te kopen,
terwijl anderen geen kleren of schoenen
kùnnen kopen.
Laat ons niet te snel klagen
maar eerst nadenken
over hoe goed we het wel hebben,
en dan zullen we tot de conclusie komen
dat onze vrijheid wel degelijk groot genoeg is.

18 Oktober

19 Oktober

Lieve Heer,
als je het leven biologisch bekijkt,
vind je nergens een wezen
dat god is.

In deze missiemaand een tekst van Teresa van
Avila:

Toch ben Jij die “persoon”,
die hogere macht
die mensen midden in hun leven ervaren
en hen tot geloof brengt.

“Christus heeft nu geen handen meer
om uit te strekken naar hen die lijden,
behalve de onze.
Hij heeft geen ogen meer
om zijn liefde te delen met hen
die aan de eenzaamheid en wanhoop kapot gaan,
behalve de onze.
Hij heeft geen voeten meer die Hem dragen
naar hen die in het donker uitgeteld liggen,
behalve de onze.
Hij heeft geen hart meer dat breken kan
bij het zien van een stervend kind,
behalve het onze.”

24 Oktober

21 Oktober

Beschouw jezelf als een zandloper. Het zand verplaatst
zich constant maar het is nooit opgebruikt. Het loopt
gewoon door om opnieuw te kunnen lopen, telkens weer.
Zo is ook het leven.

Een jongen had een droom:
Hij ging een winkel binnen.
Achter de toonbank zag hij een engel en vroeg:
“Wat verkoopt u, mijnheer?”

Wat er nu met jou gebeurt, is geen permanente
toestand. Het is gewoon een leerproces waarbij je het
ene na het andere leert tot het leven in jou tot volheid
is gekomen.

De engel antwoordde:
“Alles wat je maar wilt.”
“Wel,” zei de jongen:
“Ik zou graag willen:
Het einde van de oorlog in heel de wereld,
meer bereidwilligheid om met elkaar te overleggen,
aandacht voor kleine en zwakke mensen…”
De engel onderbrak hem en zei:
“Sorry, jonge man, we verkopen geen vruchten.
We verkopen hier alleen zaadjes.”

22 Oktober

23 Oktober

Gelukkig heb ik veel vrienden
met wie ik uitbundig kan doen,
en streken kan uithalen.
Maar ook kan ik met hen serieus praten en overleggen.
Die vriendschap is voor mij méér waard
dan wat ook.
Ik ervaar het als een groot geschenk.
Maar het is tegelijkertijd een opdracht:
vriendschap moet je waar maken,
elke dag opnieuw.
Daarvoor wil ik me engageren:
ik wil voor anderen een echte vriend zijn.

Niemand wil leven in een wereld
waarin alles voorbestemd is.
Iedereen wil toch vrij zijn
om zijn eigen keuzes te maken?!
Mensen maken hun eigen keuzes
of het nu goede of slechte keuzes zijn.
Goede God,
help mij de juiste keuzes maken
en de verantwoordelijkheid te nemen
die daarbij hoort.

28 Oktober

25 Oktober

God,
telkens als ik je naam hoor, stel ik mij vragen.
Ben Jij werkelijk de schepper van alles wat leeft?
Waar geloof ik nu eigenlijk in?
Besta Jij enkel voor de mensen
die een steun nodig hebben
in gevallen van verdriet, ziekte of sterven?
Kan ik in Jou geloven
en toch de wetenschappen ernstig nemen?
God, voor mij blijf je een groot raadsel!

Eventjes alleen zijn.
Weg van alle drukte.
Nu eens geen radio, CD of TV.
Gewoon alleen zijn.
Geen computer, internet, E-mails.
Alleen.
Ik zoek stilte om te dromen,
om na te denken hoe ik het maak.
Of ik me wel goed voel.
Hoe het verder moet?
Nadenken over mijn groot en klein verdriet,
nadenken over de toffe belevenissen.
Nadenken over iedereen, over hem, over haar.
Even alleen zijn.
Maar ben ik wel alleen?
Is er iemand die weet hoe ik me voel?
Wat ik verlang?
Is er iemand die mijn klein of groot verdriet deelt?
Is er iemand die mijn blije momenten wil delen?
God misschien?

26 Oktober

27 Oktober

Ober broeder- en zusterliefde gesproken.

God,
je laat me fouten maken waaruit ik leer.
Als ik iets fout doe, weet ik dat.
Je zegt het me, zonder woorden,
maar ik voel het wel.
Je bestemt mijn leven in grote lijn voor,
maar laat ook een deel aan mij over.

Mijn zus is een kip.
Alleen, ze legt geen eieren.
Echt spijtig.
Ik mis een goed ontbijt op bed.
Nu eet ik simpelweg een banaan.
Ze noemt me toch een baviaan.

En dat is wat ik in Je bewonder:
jouw respect, jouw geduld, jouw goedheid,
jouw liefde en vertrouwen...
voor ieder en voor altijd.
Je verliest nooit de moed
en ... Je doet alles gratis
en dat is toch al wat in deze maatschappij.

29 Oktober
Wellicht kijk ik later wat verdrietig terug
naar de tijd toen ik kind was, God.
Misschien wil ik over tien of twintig jaar
graag opnieuw net zo oud zijn als vandaag.
Maar nu kijk ik vooruit
en wil zo snel mogelijk meerderjarig zijn.
Dan wil ik deze wereld mooier en beter maken.

30 Oktober

31 Oktober

Iemand had de gewoonte met God te spreken
en omgekeerd.
Eens ging die man voorbij een bank waarop een oudje
zat, een beetje vuil en lelijk, soezend in de zon.
Hij zag hem wel, maar ging voorbij.
Tot God plots zei: “Herken je me niet meer?”
“Hoe” zei de man, “waar ben je dan?”
“Daar”, antwoordde God.
De man keek om naar de bank, naar het oudje...
“Hé, God”, zei hij toen ”je hebt je vandaag knap
gecamoufleerd.”
Dan ging hij naast het oudje zitten
en vond hem helemaal niet meer zo oud, vuil en lelijk.

Wanneer je de verschillende godsdiensten
vergelijkt, merk je zoveel gelijkenissen.
En telkens komt naar voren
dat God het beste wil voor de mens.
Waarom zijn er dan mensen
die in naam van God
andere mensen met een andere godsdienst
vermoorden?
Dit zou niet mogen zijn.
Wat wil men daarmee bereiken?
Waarom misbruikt men toch zo vaak
de naam van God
om zijn eigen doeleinden te bereiken.

6 November

3 November

Een gedachte om over na te denken:

Leven bezit je niet,
kun je niet bezitten,
want het leven is een groot mysterie.
Je mag er wel binnentreden
verwonderd en dankbaar
om wat je te beurt valt.

Een vriendelijk woord
dat vandaag van de boom valt
kan morgen
vruchten dragen.

Leven bezit je niet,
leven overkomt je, overweldigt je.
Want leven is liefde van God, pure liefde,
zijn manier om te zeggen: „Ik hou van je‟.
Ook na onze dood
zal Hij ons nog evenzeer beminnen.
Dan vindt Hij een heel andere manier
om ons te zeggen:
„Ik hou van je‟.

4 November

5 November

U weet wel, God,
niet iedereen op onze weg
draagt onze sympathie.
Soms eisen wij veel meer van anderen
dan Gij van ons eist.
Geef ons de moed
om in iedereen te geloven,
omdat Gij ook gelooft
in elke mens en ook in ons.

God, mensen gaven Je zoveel namen:
Vader, Moeder, Schepper,
en zo vele anderen.
De mooiste vind ik de naam
die mensen Je reeds ver voor Jezus gaven:
„Ik zal er zijn voor jou‟.
Dat geeft me vertrouwen
en zo wil ik ook zijn voor anderen.

10 November

7

Esteban Sanchez uit Spanje zegt:
“Ik wou dat ik een lied was
om daarin te zeggen wat ik voel, denk en geloof.
Ik wou dat ik de wind was,
die aanwakkerde tot een storm.
Ik wou dat ik het vuur was,
om te kunnen verbranden
en ketenen te kunnen smelten.
Ik wou dat ik de aarde was,
om voetstappen te kunnen dragen.
Ik wou dat ik het water was.
Ja water, helder, fris, koud water, dat wakker
maakt.”

Valentina Pantano, jongere uit Italië, bidt zo:

November

“Ik sta hier in mijn spijkerbroek
met gebalde vuisten
en een gebroken hart.
Ik zeg niets en vraag niets,
maar, Heer, kijk me in de ogen!”

8 November

9 November

Het heeft geen naam, het heeft geen mond,
geen ogen, geen oren, handen, voeten of neus;
het heeft vlindervleugeltjes
en de tred van een olifant,
het heeft een hemelse blik en aardse handen:
het gehoor van de wind en de stem van een bloem.
Na alle pijn, angst, twijfel
kun je het horen in het ritme van je ademhaling,
in de tranen onder je lachen
kun je het horen, volgen of vergeten.

Onze Vader
iemand die het iets kan schelen
In de hemelen
dat hopen we ten minste
want anders stopt alles hier beneden
Uw naam worde geheiligd
zo vaak heb ik Hem zonder er bij na te
denken aangeroepen: Jezus Christus,
oh mijn God, God almachtig

Ik begin te dansen en mijn gebed
zonder naam, mond, ogen, oren,
zonder handen, voeten, zonder neus
leeft, helemaal vanzelf”.

Maar gebeden zij soms vloeken
en vloeken is roepen om hulp.

15 November

12 November

Ik bid zomaar opeens
en soms ook met een lach.
Ik bid aan het strand,
zonovergoten of verlaten,
zonder dat iemand het merkt, alleen ikzelf.
Ik bid met een blik
en een foto.

Vandaag stierf in het jaar 2002
een leerlinge van onze school:
Annelien Taens. Ze zat toen in het
zesde jaar. Ze was 19 jaar
(geboren op 31 maart 1983).

Zhoi Viki, 18, uit Griekenland:
Mijn God,
help me mijn doel te bereiken.
Laat mijn enige droom uitkomen.
U weet wel welke ik bedoel.

13 November

14 November

Een Italiaanse jongere bidt:

Ik ben die kleine man,
ik ben die fijne man
die helemaal niets kan.

“Mijn mooiste gebed is,
dat ik mijn broertje zie, elke morgen,
elke avond en steeds opnieuw.
Mijn broertje,
dat door anderen „Mongool‟ wordt genoemd.

Ja, ik weet het:
Ik heb mensen nodig.
Alleen ben ik te klein.
Maar wie helpt me?
Samen ben ik niet meer klein.
Alleen ben ik zo een kleine man.
Hopelijk niet meer voor lang
door mensen die ik ontmoeten kan.

19 November

16 November

Wie ben ik?
Leer mij wie ik ben.

In Nederland bidt Rick van 16 jaar:

Wil ik alles aan anderen geven?
Of wil ik alleen maar houden wat ik heb?
Wil ik met anderen naar vrede streven?
Of wil ik enkel mezelf zoeken?
Laat mij mezelf vinden.
En doe mij zoeken naar anderen.

“God, stop het geweld.
Je leest in de krant
dat er weer een jongen van 17
in elkaar geslagen is
en nu is hij dood.
Wat moet dat met die jongens
en dat meisje die nu opgepakt zijn?
Je zou zeggen:
zwaar straffen, maar helpt dat?
Er zit iets goed fout, God.”

17 November

18 November

Dood (Lies Taerwe, De Pinte, 12 jaar)

Heer, open ons hart.
Maak er een huis van dat openstaat voor iedereen,
ook voor de eenzame, de verschoppeling,
voor hen die alle hoop hebben verloren.
Neem onze handen en laat ze geven, helpen,
troosten en strelen.
Laat ze anderen gelukkig maken
die denken dat het geluk
voor hen niet meer is weggelegd.

Steeds dansten er sterretjes in je ogen.
Steeds was er een glimlach rond je mond.
Ik merkte niets van het duister dat je overviel,
van de pijn waartegen je vocht en nooit opgaf.
En dan: een punt, gedaan.
De sterren in je ogen
hebben je rustig naar de hemel laten gaan.

23 November

20 November

Lieve God,
laat ons zien
dat het leven meer is dan alleen maar overleven
en dat een ogenblik niet het hele leven is,
al is het leven maar een ogenblik.

Ik kan niet bidden.
Ik kan gewoon niets verzinnen.
Ik heb geen gevoel voor eeuwigheid.
Valse goden hebben mijn ziel gestolen
en mij alleen achtergelaten.

Soms zijn we bang,
soms denken we dat we onsterfelijk zijn,
maar in feite zijn we al engelen.

Ik heb alleen nog goden die mij opvreten:
drugs, alcohol, televisie.
Het heiligdom van de samenleving,
gemanipuleerde geesten.
Ik sluit mijn ogen en zoek naar vrede,
probeer het helse geraas te stoppen,
het krankzinnige geraaskal van mijn verstand.
Laat ons samen bidden.

21 November

22 November

Diana Patricia Gamba uit Colombia bidt als volgt:

Nina Gaul, 23, uit Brazilië bidt als volgt:

“Bevrijd mij van mijn angsten,
van mijn zorgen en mijn nervositeit,
van de spanning waar ik het benauwd van heb
en maak dat mijn ziel verwaait in de wind”.

Het recept om in de hemel te komen:
elke dag sta ik op en poets mijn tanden
en voor ik ga slapen bid ik:
„Lieve Jezus,
ik dank U voor alles wat U tot nu toe voor me
gedaan hebt, heel hartelijk bedankt.
Het zou mooi zijn als U me zou kunnen helpen
gezond te blijven, enzovoort...
Wanneer U mij helpt, dan dank ik U,
wanneer U mij niet helpt:
dan dank ik U net zo goed.
Dank U wel.
Neem mij niet kwalijk en welterusten‟.

27 November

24 November

Vrede is net een legpuzzel:
je moet hem met een boel mensen samen maken
omdat ieder weer een ander stukje meebrengt
dat verschillend en belangrijk is.

Het was herfst.
Twee blaadjes hingen dicht bijeen in een boom.
Eén van hen hing amper nog aan een tak,
klaar om te vallen.
Het andere blaadje zag het en vroeg:
“Ben je niet bang om te vallen?”

Als er ook maar één stukje ontbreekt
wordt het nooit echt vrede.
U hebt ons de vrede toevertrouwd
en we moeten die beschermen
en uitdragen in de hele wereld.

“Neen”, zei het blad,
“want in de lente en de zomer heb ik volop geleefd
en hard gewerkt om de boom te helpen voeden.
Een groot deel van mij is nu in de boom.
En ook als ik gevallen ben, blijf ik de boom voeden.
Als ik deze tak verlaat en naar de grond dwarrel,
dan zal ik naar de boom zwaaien
en tegen hem zeggen: tot ziens.”

25 November

26 November

Op 25 november - dus precies op deze dag stierf de moeder van Don Bosco, in 1856, 68 jaar
oud. Ze was een hele tijd ziek geweest. De laatste
tien jaar was ze bij Don Bosco en zijn jongens
geweest. De jongens liepen op elk moment haar
keuken binnen:
“Moeder, hebt u een appel voor mij?
Moeder, is de soep klaar?
Moeder, ik heb geen zakdoek meer.
Moeder, ik heb mijn broek gescheurd.”

Laat het nu ook nog maar regenen, God,
mijn hart weent toch al.

Haar laatste woorden voor Don Bosco waren:
“Giovanni, ga... Het is te erg voor je mij zo te zien
lijden. Onthoud dat het leven veel pijn met zich
meebrengt. De echte vreugde vind je bij God...
Maar ga nu weg, ik vraag het je, alsjeblieft...
Bid voor mij, vaarwel”.
Don Bosco gaat naar de kerk van Onze Lieve Vrouw
van Troost en bidt zachtjes tot Maria: “Nu staan
mijn zonen en ik zonder moeder op aarde.
Blijft U nu dicht bij ons en wordt nu onze moeder.

Laat het nu ook nog maar regenen,
op en in mijn hart.
Ik lig plat, geveld,
omvergeblazen door die ellende.
Laat het nu nog maar regenen, God,
op en in mijn hart.
Misschien geeft uw water me de kracht
om opnieuw wortel te schieten.

28 November
Voor elk moment dat je je eenzaam voelt,
wens ik je een goede vriend.
voor elk moment dat je schreien wilt,
wens ik je de zon die je lachen doet.
Voor elk moment dat het moeilijk gaat,
wens ik je een heerlijke gedachte
aan het mooie dat we samen hebben beleefd.

29 November

30 November

Richt je ogen naar de nacht
en zie in „t licht van duizend sterren
hoe teer en zacht
het aangezicht van de Eeuwig Verre
naar je lacht
en voel zijn kracht.

Tijdens de advent gaat het niet om problemen.
Het gaat om mensen,
heel concrete mensen.
Mensen met problemen weliswaar,
maar vooral mensen
met meer in zich dan de samenleving gelooft,
meer in zich dan de samenleving hen doet geloven.

