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Vooraf

De woorden van het Evangelie krijgen zeggenschap door de
belangeloze inzet van diakenen voor hun medemens. Ze verzetten
zich tegen onrecht en geven daarmee barmhartigheid en gerechtigheid handen en voeten.
Kerk in Actie ondersteunt deze dragers van hoop op verschillende manieren. Onder andere door het verstrekken van informatie,
het verzorgen van materialen, het versterken van diaconale initiatieven, door financiële steun te geven aan diaconale projecten
en onrechtvaardige ontwikkelingen bij beleidsverantwoordelijken
aan te kaarten. Maar Kerk in Actie wil meer doen dan dat. Het wil
vooral ook diakenen inspireren.
Twee jaar geleden verscheen Medemens, een bundel met
diaconale gebeden en gedichten. We ontvingen veel positieve
reacties en er werd gevraagd of er een vervolg op kon komen.
Daarom is het niet bij een Medemens gebleven. Diakenen zetten
zich doorgaans niet in voor één medemens, maar voor meerdere
medemensen. Dit vervolg op Medemens heeft daarom de titel
Medemens 2 gekregen.
Ook deze bundel bestaat uit een verzameling achterkanten
van Diakonia. Daaraan hebben we weer een paar prachtige
diaconale gebeden en gedichten toegevoegd. We hopen dat deze
teksten, kunstwerken en foto’s u mogen inspireren bij uw werk
voor medemensen.
Evert Jan Hazeleger
Programmamanager Kerk in Actie
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Smachtend naar liefde
Uitkijkend naar waardering
Hopend op vriendschap
Je medemens is je wereld
Kijkend naar je glimlach
Horend naar je stem
Ruikend naar je lijf
Je medemens is dichtbij

Je medemens

Kussend als je vrouw
Spelend als je dochter
Stoeiend als je zoon
Voelend als je moeder
Redenerend als je vader
Je medemens is familie

Lijdend onder onrecht
Vragend naar water
Vechtend om brood
Zoekend naar kleding
Vragend om onderdak
Vechtend om beter te worden
Verlangend naar contact als
gevangene
Huilend om de dood
Roepend om hulp
Je medemens zit om de hoek
Omgaand met een handicap
Uitkijkend naar een baan
Worstelend om mee te doen
Levend als mensen
Waarom zoek je je medemens zo ver?
Hub Crijns
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Alle d
 euren open
Eens zullen de deuren toch wel open gaan,
en uit alle hoeken van behoud,
uit alle gesloten systemen,
zullen mensen te voorschijn treden
om elkaar voorgoed te kennen en te dienen.
Ze zullen hun eigen registers
en doopboeken vergeten,
niet omzien naar hun heilige vaten en maten,
maar elkaars inspiratie delen.
Van angst en moeten bevrijd,
uit sleur en conventie opgestaan,
zullen ze elkaar opzoeken
en luisteren naar elkaars verhalen
van geloof, hoop en liefde.
Ieder zal het beste van haar traditie
in de nieuwe kring inbrengen
en zonder geheimtaal
zullen ze elkaar wijzer maken
over wat er vandaag gebeuren moet
om ook morgen nog te leven.
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Hun groeiende gemeenschap
zal kerk, moskee noch tempel heten,
maar naamloos ‘Mensenhuis’,
met eindelijk een plek,
een huis en haard voor iedereen.
Ze zullen er ongewapend zijn,
en zich met geweld verdedigen
zal zijn als ongeloof.
God zelf, de Ene, zal er bij zijn
en wonen, gelijkvloers,
als een God-met-ons.
Wij houden open huis
en openbare hemel.
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De dag brak aan
De dag brak aan
en er scheen een ander licht
over de wereld waarin wij leven.
’s Ochtends kon iedereen op de koffie
bij de buurtsupermarkt.
Tijdens een feestje kreeg het allerlaatste merk
koffie eindelijk het Max Havelaar keurmerk
opgeplakt door een koffieboer uit verre streken.
‘Bedankt’, zei hij, ‘want nu hebben ook wij
kans op een goed leven, dankzij een eerlijke prijs.’
’s Middags was de officiële sluiting
van de plaatselijke voedselbank
door de wethouder van welzijn.
‘Wegens gebrek aan belangstelling’
stond er op de feestelijke uitnodiging,
‘iedereen is welkom’.
Van de laatste voorraden
werd een vrolijke receptie gehouden.
Toastjes, die nog net niet over de datum waren.
Een salade, met eieren van de scharrelkippen op
de plaatselijke zorgboerderij
en wijn, goede wijn, die al jaren had liggen rijpen.
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’s Avonds begonnen de klokken
van alle kerken uitbundig te luiden.
Vanaf de minaret van de moskee
zong de voorzanger zijn partijtje mee.
Dit was het startsignaal voor een massale maaltijd
op het centrale plein van de stad.
Daar, aan die grote tafel,
zaten ook de vluchtelingen
die uiteindelijk en na lang en angstig wachten
in ons land een veilig thuis gevonden hadden.
Thuis keek ik naar het laatste Journaal.
Bij gebrek aan rampen, oorlog en honger
bracht de nieuwslezer enkel goed nieuws.
Zelfs Erwin Krol bleef in stijl:
‘Morgen opnieuw een heerlijke lentedag
met veel zon en een zacht briesje
dat altijd in je rug waait, waarheen je ook gaat.’
Kees Posthumus
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Wachten op een wonder
Ik heb gehoord dat velen van jullie zitten te wachten op een wonder,
een wonder dat ik, jullie God, de wereld zal redden.
Hoe zal ik redden zonder jullie handen?
Hoe zal ik rechtspreken zonder jullie stem?
Hoe zal ik liefhebben zonder jullie hart?
Vanaf de zevende dag heb ik alles uit handen gegeven.
Heel mijn schepping en mijn wondermacht.
Niet jullie, maar ik wacht nu op het wonder.
Luc Gorrebeek
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Geluksprekingen
voor vrienden van ouderen
12

Gelukkig zij die begrip tonen voor mijn
stamelende stem en mijn bevende hand.
Gelukkig zij die er begrip voor hebben dat mijn oor
zich moet inspannen om op te vangen wat zij zeggen.
Gelukkig zij die schijnen te weten dat m’n ogen
niet zo best meer zijn dat m’n begrip niet zo snel meer is.
Gelukkig zij die de andere kant op keken
toen ik koffie op tafel morste.
Gelukkig zij die met een vrolijke glimlach eens een
poosje ophouden met praten.
Gelukkig zij die nooit zeggen: ‘Dat hebt u ons
vandaag al twee keer verteld’.
Gelukkig zij die de kunst verstaan de gebeurtenissen
van gisteren weer in m’n geheugen terug te roepen.
Gelukkig zij die laten voelen dat zij mijn leven respecteren.
Gelukkig zijn allen die mij de laatste dagen van mijn reis
naar het Eeuwige Huis op allerlei manieren makkelijk maken.
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Vreemdeling
Als de kleuren van je land
met de ochtend gaan vervagen
kom dan even bij me aan
en ik zal naar je heimwee vragen
wees maar niet bang
je hoeft je naam
hier niet te fluisteren
want het is de hoogste tijd
om even naar elkaar te luisteren.
Katrien Finaut
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Ambassadeurs van de hoop
16

Laten wij ons gezonden weten
als de handen van de hemel,
die zich vouwen rond de aarde.
Om luiken te openen,
waar uitzicht ontbreekt,
om harten te verwarmen,
waar de kilte toeslaat,
om handen te vullen
van wie beroofd zijn,
om tranen af te wissen
die blijven stromen,
zelfs om te spreken
waar iedereen zwijgt
en wegkijkt.
Laten wij ons geroepen weten
om van elkaar gediend te zijn.
Wat een handvol brood
al niet kan doen…
Sytze de Vries
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Ik
wil
als
het
water
zijn

Ik wil als het water zijn,
dat in de rivieren klatert,
en door het oerwoud stroomt,
dat velden vruchtbaar maakt
en overal leven brengt.
Ik wil als het water zijn,
dat al wat vies is, wast,
dat iedere mens, hoe die ook heet
en heling en bevrijding zoekt,
weer hoop op toekomst geeft.
Ik wil als het water zijn,
dat alle boten draagt,
vol mensen en hun lasten,
om voor hen allemaal
hun lasten te verlichten.
Ik wil als het water zijn,
de bron van alle leven,
dat alle mensen samenbrengt,
om samen, overal vandaan,
het lief en leed te delen.
God, ik wil als het water zijn,
dat in uw richting stroomt,
om in de wereld, overal,
uw opdracht waar te maken:
meer mens te zijn voor iedereen.
Gebed uit Thailand
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Uitgenodigd

Een hand reikt
kom erbij
je mag er zijn
Ogen
heten je welkom
je bent gezien
Oren
luisteren naar je verhaal
je bent gehoord
Armen
openen zich
kom binnen
rust even uit
Een wenkend
gastvrij gebaar
Een mens opent zich
Sjon Donkers
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Stad van mijn hart.
wanneer doem je op voor mijn ogen?
Wanneer zullen de stratenmakers
van de gerechtigheid
jouw pleinen ongestoord plaveien?
Wanneer zullen de glazenwassers
van de waarheid
ongehinderd de leugens
van jouw ruiten wissen?
Wanneer zullen de vredesduiven
zich voor altijd nestelen
in jouw poorten?
Stad van mijn hart,
wanneer doem je op voor mijn ogen?

Bede
om de stad
van mijn hart

Stad van mijn hart,
met de armsten van de armen
blijf ik op je hopen.
Met de verdrukten trek ik naar jou op.
In hun midden krijg ik oor en oog
voor de droom van slaven en hongerlijders.
In hun midden schaam ik mij
voor mijn ongeloof
en leer opnieuw te zeggen:
eerder moge mijn hand verdorren
dan dat ik jou vergeet,
stad van de vrede, stad van de mens.
Stad van mijn hart,
met de armsten van de armen
blijf ik op je hopen!
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Jan van Opbergen
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Als ik je dragen kon
over je angst en pijn heen
dan droeg ik je.
Als ik een woord kon spreken
als antwoord op je vragen
over geluk en liefhebben
over leven en dood
dan sprak ik met je.
Als ik beter kon maken
wat er omgaat in je hart
aan zielenpijn
dan genas ik je.

Maar ik ben net als jij
niet sterk
heb geen antwoord
op alle levensvragen.
Ik ben alleen een vriend
die met je mee wil lopen
naast je wil gaan en zegt:
hier, hier is mijn hand!
Renske de Moes

Als ik je dragen kon
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Nacht en dag

26

Een oude rabbi vroeg eens aan zijn
leerlingen: Hoe kun je het moment
bepalen, waarin de nacht ten einde is en
de dag begint?

Is het als je van verre een dadelboom
van een vijgenboom kunt onderscheiden?
vroeg een ander.
Nee, zei de rabbi.

Is het moment als je uit de verte een
hond van een schaap kunt
onderscheiden? vroeg één van de
leerlingen.
Nee, zei de rabbi.

Maar wat dan? vroegen de leerlingen.
Het is als je in het gezicht van een mens
kunt kijken en daarin je zuster of je
broeder ziet. Tot dat moment is de nacht
nog bij ons.
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De ruimtelijke ordening
van de Geest

Geest van God,
Aanvaard onze mensenstad
met z’n structuren en relaties
met z’n behoeften en belangen
met z’n wensen en wetten
met z’n wirwar van huizen en straten
met z’n teveel aan menselijk gedoe.
Geest van God,
Bewoon deze mensenstad
neem intrek in onze relaties en structuren
neem intrek in onze behoeften en belangen
neem intrek in onze wensen en wetten
neem intrek in onze straten en huizen
maak ze tot een beweging naar U toe.
Geest van God,
Beweeg onze mensenstad
dat wij onderdak vinden in Uw droom
dat wij ons niet fixeren op wat wij
van de wereld maken
dat wij beseffen Uw bouwvakkers te zijn
dat wij wereldwijd en levenslang
de ruimtelijke ordening van Uw Geest
ten dienste staan.
Alfred C. Bronswijk
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Als een mantel
vol sterren
(Bij Exodus 4: 18-31)
U bent als een mantel vol sterren
boven ons in de nacht.
Omhul mensen op reis met uw mantel.
Bescherm mensen op de vlucht
met de donkerte van uw nacht.
Wijs de weg met uw sterren.
U strekt uw hemel over heel de wereld uit.
Dichtbij en ver weg bestaan niet voor u.
We bidden om ruimte bij ons
Zo wijd als uw hemel,
om aandacht voor mensen dichtbij
om aandacht voor mensen ver weg.
Wanneer wij zo van hier gaan
behoed dan ook ons met uw mantel
en wijs ons de weg met uw licht.
Berthe van Soest

30

31

Hij wil ons als zijn
bondgenoten
Zien is aandacht
voor alles wat we meemaken.
Het is dieper ingaan
op wat er in deze wereld gebeurt.
Zien is je bewust worden
van de noden van de mensen.
Het is ook zien dat onze maatschappij
armoede voortbrengt en in stand houdt.
Bewustwording is met velen
hardop meedenken
om de echte oorzaken van onrecht en miserie
in de wereld te ontmaskeren.
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EEN GEBED

Wie is mijn naaste?
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Wie is mijn naaste
hij moet al echt
op mijn weg liggen
onontkoombaar zijn
wil ik hem helpen
nauwkeurig blijf ik
binnen de perken
van mijn verplichtingen
waar blijf je
je kunt ook te ver gaan.
O God ontferm u over mij
zo heb ik geen leven
bevrijd mij van mijn benepenheid
open mijn hart
maak mij vindingrijk
geef mij oog
voor wie ook maar
een naaste in mij ziet
vervul mij met de
gezindheid van uw Zoon
die alles prijsgaf
om het verlorene
te zoeken en te redden.
Hans Bouma
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Om liefde
(EEN BEWERKING VAN PSALM 84)

Om liefde
bouwen wij een huis
een woonplaats
voor toekomst
pleisterplaats
voor mensen onderweg
om liefde
breken wij af
muren
van vooroordelen
angst
en verlamde schouders
Om liefde
bouwen wij op
een woning
voor ontmoeting
ruimte
om te delen
pijn en verdriet
hoop en kracht
geloof in God en mensen
Ons spiegelend
in mus en zwaluw
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Sjon Donkers
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Heer, maak mij tot een werktuig van uw vrede:

Een werktuig
Heer, laat mij proberen te troosten
in plaats van getroost te worden,
laat mij proberen te begrijpen in plaats
van begrepen te worden,
laat mij proberen te beminnen in plaats
van bemind te worden.
Want als wij geven, worden wij rijk,
als wij vergeven, krijgen wij vergiffenis,
als wij sterven, verwerven wij
de eeuwige opstanding.

waar haat heerst, laat mij liefde brengen,
waar belediging is, vergeving
waar tweedracht is, verzoening,
waar twijfel is, geloof,
waar wanhoop is, hoop
waar duisternis is, licht,
waar droefheid is, vreugde.

van uw vrede

Franciscus van Assisi
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Voor alle keren
Dat we onze deur gesloten hielden
Geen aandacht hadden,
Vragen wij:
Geef ons een nieuwe kans,
God.
Voor alle keren
Dat we iemand uitsluiten,
Buiten onze kring plaatsen,
Vragen wij:
Doe ons opnieuw beginnen
God.
Voor alle keren
Dat onze woorden onherbergzaam zijn,
Hard, minachtend en veroordelend,
Vragen wij
Geef ons een nieuwe kans
God.
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Voor
alle
keren
Voor alle keren
Dat de vreemdeling in ons midden
Gewond wordt door muren
Van wantrouwen en vooroordelen,
Vragen wij:
Doe ons opnieuw beginnen
God.
Gij, groter dan ons hart,
Geef ons nieuwe ruimte.
Vernieuw ons hart.
Doe ons opengaan voor elkaar
In uw naam.
Amen.
Marinus van den Berg
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Luisteren
Luisteren is meer dan horen
een mens die kan luisteren wil iedereen ontmoeten
iemand bij wie je de alledaagse dingen kwijt kunt
die deelt in vreugde en verdriet
luisteren is tijd durven verliezen
de ander laten praten
uitdagen tot het zelf benoemen van mogelijkheden
stapvoets onderweg zijn
dat tempo blijven volgen
in dat luisteren kan de ander ervaren dat je
invoelend aanwezig bent met warmte en echtheid
dat onmacht, zoeken en tasten een weg is, jouw weg is
wie durft te luisteren voelt niet meer de dwang om de ander te verlichten
maar mag geloven dat het luisteren zelf licht is.
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Zien

Zien
Daarmee wordt bedoeld
dat je een mens in zijn kleinheid wel moet zien.
Het lijkt zo eenvoudig.
Je denkt dat de mens in zijn kwetsbaarheid en gewond-zijn
vaak direct zichtbaar is als we onze ogen goed openhouden.
Maar het is moeilijk om goed te zien.
Vaak kijken we maar oppervlakkig
of worden we gehinderd door vooroordelen.
Je moet willen leren om met aandacht en eerbied
naar de ander te kijken.
Noden hebben een naam en een gezicht.
Wie geen gezichten, geen echte mensen ziet
kan de weg van barmhartigheid en recht niet gaan.
Juist in die medemens in nood kun je God ontmoeten.

En het zien kan heel pijnlijk zijn
want oog in oog met de mens in nood
voelen we soms ook onmacht, walging, pessimisme
en zelfs de neiging tot vluchten.
Leren kijken, zonder vooroordeel, met een helder oog en zuiver hart,
is de eerste stap die geleerd moet worden
om de weg van barmhartigheid en recht te kunnen gaan.

Fraters van Tilburg
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Vanwege
alles en alles
Vanwege alle benauwde zielen
en alle lege harten,
alle gesloten ogen en oren
en alle verlamde handen en voeten,
Vanwege alle scherven van geluk
en alle menselijke puinhopen,
alle stukgeslagen dromen
en alle doodgelopen idealen,
Vanwege alle sporen van verwoesting
en alle duivelse wapens,
alle kampen en gevangenissen
en alle helse martelingen,
Vanwege alle knagende honger
en alle schrijnende armoede,
alle weerzinwekkende onrechtvaardigheid
en alle onduldbare onderdrukking,
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Vanwege alles en alles wat vloekt
met Gods naam,
wat zijn toekomst verijdelt
en zijn wil in de weg staat,
Vanwege de liefde die ons gegeven werd
en de trouw die ons beloofd is
- want eenmaal gegeven blijft gegeven
en beloofd is beloofd –
roepen wij kyrieleison:
Heer ontferm U.
Wim van der Zee
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Hoe
kostbaar
is een
kwetsbaar
mens
Verraadt ons aller angst zich niet
In wie het leven weerloos liet?
De glasglans stemt de blazer mild.
De kaarsvlam vormt de hand tot schild.
De krokus wijst beton zijn grens.
Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens.
Okke Jager
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Echt waar?
In een droom liep ik een winkel binnen.
Achter de toonbank stond een engel.
Ik vroeg: wat verkoopt u hier?
Alles wat u maar wilt, zei de engel.
O, zei ik, echt waar?
Ik wil dan graag vrede op aarde,
opheffing van onderdrukking,
geen honger meer,
een huis voor alle vluchtelingen ….
Wacht even, zei de engel,
u begreep me verkeerd.
We verkopen hier
geen vruchten,
enkel zaden ….
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Ik droom van een stad waarin niemand omkomt van eenzaamheid, of verpietert in een verpleeghuis, niemand ‘ongewenst’ is verklaard of zonder dak boven het hoofd door de straten zwerft.
Ik droom van een stad waarin de voedselbank niet meer nodig is, omdat mensen gewoon weer
genoeg hebben om hun kinderen te eten te geven, een stad waarin armoede iets van vroeger is.
Ik droom van een stad waarin geen wachttijden zijn voor noodzakelijke hulpverlening, waarin niet
bezuinigd hoeft te worden op thuiszorg of verpleeghuiszorg, of de begeleiding van kwetsbare mensen.
Ik droom van een stad met een bestuur, dat met visie en elan beleid maakt ter bescherming van
wat kwetsbaar is in de stad, en met burgers die hun verantwoordelijkheid nemen, door te stemmen
en 4 jaar lang actief betrokken te blijven op het bestuur van de stad.
Ik droom van een stad waarin op een feestelijke wijze de ‘Raad voor Levensbeschouwing en religie’ wordt opgeheven omdat mensen van verschillende levensbeschouwingen en religies gewend
zijn geraakt om naar elkaars diepste motieven te vragen en te zoeken naar wat hen samenbindt.

Droom van een stad

Ik droom van een stad waarin mensen vrij kunnen leven, discriminatie tot het verleden behoort,
homo’s hand in hand over straat kunnen gaan, mensen vrijelijk hun religieuze symbolen kunnen
dragen, mensen hun vrije mening kunnen uiten zonder zich af te zetten tegen een ander.

Ik droom van een stad waarin ook de kerk en de moskee niet meer hoeven te zijn, omdat God en
Allah gewoon hun plaats hebben in het alledaagse bestaan van de mensen. *
Ik droom ……
….. en als ik wakker ben, brengt die droom mij in beweging, ben ik uitgerust en toegerust om, met
mensen van allerlei pluimage, die vergelijkbare dromen dromen, aan de slag te gaan om de droom
waar te maken.
Paul Oosterhoff
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* Vrij naar Openbaring van Johannes 21: 22
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De tijd dringt

De tijd dringt dat wij in beweging komen
en onze voeten nieuwe wegen gaan.
De tijd dringt dat wij ons niet meer laten verdoven
noch verblinden door de eigen welvaartsgoden.
De tijd dringt dat wij weer recht doen aan het behoud van
deze aarde en Gods schepping.
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De tijd dringt dat we broeder dier niet meer behandelen als
een willoos wingewest voor onze economie.
De tijd dringt dat wij ophouden zuster natuur te verlagen tot
het troostmeisje van onze consumptiewensen.
De tijd dringt dat wij broeder lucht en zuster water weer
gaan respecteren als onze naaste familie.
De tijd dringt dat wij niet slechts willen heersen of
verdienen, maar ook dienen in soberheid en zelfbeheersing.
De tijd dringt dat wij onze vrijheid niet misbruiken maar die
inzetten voor de ethiek van de nieuwe aarde,
voor een cultuur van bouwen én van bewaren.
Alfred C. Bronswijk
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Zoals ook jij
Die andergeen vreemde,
een mens als jij,
een mens
even kwetsbaar,
even breekbaar,
een mens
even hunkerend
naar licht en geluk,
ontzie hem,
doe hem geen pijn,
een mens als jij,
zie naar hem om,
doe hem recht,
een mens als jij,
leven wil hij,
leven zoals ook
jij wilt leven.
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Van U is de aarde, God,
en dus van ons allen samen,
in noord en zuid,
in oost en west;
houd de onrust in ons levend
dat wij deel uitmaken
van een minderheid
die op kosten van de schepping
zich te goed doet
aan wat Gij bestemd hebt
voor alle mensen,
en maak ons bereid te leren
ons leven zo te herzien
dat wat wij het onze noemen
ook ten goede komt
aan de meerderheid
die minder heeft.
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O God, geef ons de moed
in verzet te komen
wanneer mensen bekneld raken
en de samenleving aangetast wordt
door wat niet te rechtvaardigen is;
help ons vol te houden
dat armoede onrecht is
en dat wij allen verarmen
als mensen onder ons tekort komen;
breng ons te binnen
dat gerechtigheid een prijs heeft
en dat van ons gevraagd wordt
die prijs ook te betalen.

Van U
is de aarde
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Zonder hen
60

Zegen, o God
wie het niet neemt,
de honger,
de armoede,
de uitbuiting,
het onrecht,
de vernietiging
van de natuur,
de oorlog.
Zegen, o God
de ontevredenen,
de rustelozen,
de spelbrekers,
o, houd hen staande,
de dromers,

de profeten,
de vredestichters,
de rechtvaardigen.
Ik bid U
dat ze niet versagen,
wanhopig worden.
Wij kunnen niet
zonder hen
en Gij, o God,
wat moet Gij
zonder hen.
Hans Bouma
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Omdat onze
woorden

Omdat onze woorden zo schraal zijn,
onze gebaren zo krachteloos,
onze blik zo kortzichtig,
onze harten zo kil,
hebben wij een ander nodig,
met menselijke warmte.
Daarom gedenken wij
Jezus van Nazareth.
Omdat onze dromen zo bedrieglijk zijn,
onze perspectieven zo op onszelf gericht,
onze visioenen slechts van hier en nu,
hebben wij een medestander nodig,
die liefde, recht en trouw ons leert.
Daarom herinneren wij ons
Jezus van Nazareth.
Omdat onze angsten zo talrijk zijn,
onze dood zo doodgewoon,
ons leven zo vaak tevergeefs,
onze oplossingen een deel van ons probleem,
hebben wij een broeder nodig,
die zegt: een nieuw begin is altijd mogelijk.
Daarom geloven wij
Jezus van Nazareth.
Alfred C. Bronswijk
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Ik hoop dat je nooit
hoeft te schreeuwen
Ik hoop dat je nooit hoeft te schreeuwen,
van angst of honger of pijn.
Ik hoop dat je nooit hoeft te kijken,
als je dochter brutaal wordt verkracht.
Ik hoop dat je nooit hoeft te zwijgen,
omdat je eens zei wat je dacht.
Ik hoop dat je nooit wordt getreiterd,
omdat je iets anders gelooft.
Ik hoop dat je nooit hoeft te huilen,
als alles is weggeroofd.
Ik hoop dat je nooit hoeft te zien,
dat het land onder je ogen verbrandt.
Ik hoop dat je nooit hoeft te smeken,
om asiel in een veilig land.
Maar stel dat het zou gebeuren,
dan hoop ik voor jou en voor mij
op een land dat ons zal omarmen
en zegt: ‘Kom maar hier, je bent vrij!’
Joke Forceville-van Rossum
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In modder
en drek
66

Wanneer je een mens
uit de modder en drek wil halen,
geloof dan niet
dat je boven kunt blijven staan
en ermee zou kunnen volstaan
dat je hem alleen de helpende hand reikt.
Je moet helemaal naar beneden.
Zelf de modder en drek in.
Dáár pak je hem dan met sterke handen
en haal je hem en jezelf naar boven in het licht.
Martin Buber
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Het kleine meisje Hoop
Geloof, dat verwondert me niet.
Ik ben overal zo zichtbaar aanwezig,
in de zon en de maan en de sterren aan de hemel
en in ’t gewemel
van de vissen in rivieren,
en in alle dieren,
en in het hart van de mens, zegt God,
dat het diepste is
en het meest in het kind
dat het liefste is
dat ik ooit heb geschapen.
In alles wat boven en onder is
ben ik zo luisterrijk aanwezig,
dat geloven, zegt God, in mijn ogen
geen wonder is.
Ook liefde verwondert me niet, zegt God.
Er is onder de mensen zoveel verdriet,
soms niet te stelpen,
dat je toch vanzelf ziet
hoe ze elkaar moeten helpen.
Ze zouden wel harten van steen
moeten hebben als ze voor één
die tekort heeft het brood
niet uit hun mond zouden sparen.
Nee, liefde, zegt God, dat verwondert me niet.
Maar wat me verwondert, zegt God, is de hoop.
Daar ben ik van ondersteboven.
Ze zien toch wat er in de wereld omgaat
en ze geloven
dat het morgen allemaal omslaat.
Wat een wonder is er niet voor nodig
dat zij dat kleine hoopje hoop
nooit als overbodig ervaren
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maar met voorzichtige gebaren
in hun hand en in hun hart bewaren,
een vlammetje dat keer op keer weer
wankelt en dreigt neer te slaan
maar altijd weer weet op te staan,
en nooit wil doven.
Soms kan ik mijn ogen niet geloven.
Geloof en liefde zijn als vrouwen.
Hoop is een heel klein meisje van niks.
Zij stapt tussen de twee vrouwen
en iedereen denkt: die vrouwen houden
haar bij de hand,
die wijzen de weg.
Maar daarvan heb ik meer verstand,
zegt God, ik zeg:
het is dat kleine meisje hoop
dat al wat tussen mensen leeft
en al hun heen en weer geloop
licht en richting geeft.
Want het is dat kleine meisje hoop
-je ziet het zwak zijn, bang zijn, beven,
je denkt soms dat het zo onooglijk ishet is dat kleine meisje hoop
dat de mensen zien laat, zien soms even,
wat in het leven mogelijk is.
Het geloof, zegt God, waar ik het meest van hou,
de liefde waar ik het meest van hou, is de hoop.
Geloof, dat verwondert me niet.
Liefde, dat is geen wonder.
Maar de hoop, dat is bijna niet te geloven.
Ikzelf zegt God, ik ben ervan ondersteboven.
Charles Peguy
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Leer mij de liefde
Heer, leer mij minder te praten
om meer te zeggen,
minder bezorgd te zijn
om meer te hopen,
minder verstard te zijn
om meer te geloven,
minder te haten
om meer te beminnen,
minder te discussiëren
om meer te getuigen,
minder gesloten te zijn
om mij meer te openen,
minder af te breken
om meer op te bouwen,
minder geïsoleerd te zijn
om beter te communiceren,
minder gejaagd te zijn
om meer rust te brengen,
minder mijzelf te zoeken
om meer anderen te vinden,
amen.
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Gewoon
je medemens
Ik ben niet dom omdat ik je taal niet spreek
Ik ben niet minder omdat ik een andere huidskleur heb
Ik ben niet gevaarlijk omdat ik van een ander land kom
Ik ben ook een mens met gevoelens
Ik ben ook een mens met dromen
Ik heb ook een familie die ik moet onderhouden
Ik streef ook naar een beter bestaan
Kijk door mijn kleur en mijn nationaliteit
En zie in;
Ik ben gewoon je medemens
Hifdelly Martis
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j zi
Wi

jn G

Waar wij dit licht
ontsteken, aanwakkeren,
groeit de hoop zienderogen.
Zo ziet de hemel de aarde graag:
in zijn genadig licht.

elaar
kand

Waar wij dit licht
hooghouden en verspreiden,
verdampen de grauwe nevels,
worden contouren weer zichtbaar,
herkrijgen mensen hun kleur.

od s

Wij staan in het licht,
het genadige licht van de morgen.
Wij vangen het licht.
Het straalt uit onze ogen,
het wekt hoopvolle gedachten.
Wij worden kandelaars
van dit licht,
herhalen Gods eerste woord.

Sytze de Vries
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Samenleven

Als de deuren dichtvallen
en straatlantaarns oplichten
de gordijnen extra worden aangetrokken
ontbreekt het mij aan stem en taal
Niets en niemand hoort mij aan
zelfs mijn bede tot U stokt
in de drukte van het dagelijks leven
tussen de vele vrienden, kennissen en contacten
voel ik mij klein, onzeker en bescheiden, te ver weg
Laat uw ontferming ons niet ontsnappen
geef durf en vertrouwen opdat wij ons zo nu en dan
openen, tijd nemen, aandacht oefenen
al is ’t maar voor even, voor een ander,
over koetjes-kalfjes bij ’t wachten op een bus
God onze Vader, leer ons opnieuw opmerkzaam en aandachtig te leven
bij anderen die ons dagelijks pad kruisen en leven om ons heen
dat we samenleven opnieuw maken tot samenleven

Jan Willem Menkveld
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Hoop
Diep in onszelf dragen wij de hoop.
Als dat niet het geval is,
is er geen hoop meer.
Hoop is een kwaliteit van de ziel
en hangt niet af
van wat er in de wereld gebeurt.
Hoop is niet voorspellen
of vooruitzien.
Het is een gerichtheid van de geest,
een gerichtheid van het hart,
voorbij de horizon verankerd.
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Hoop in deze diepe en krachtige betekenis
is niet hetzelfde als vreugde
omdat alles goed gaat
of bereidheid je in te zetten
voor wat succes heeft.
Hoop is ergens voor werken
omdat het goed is,
niet alleen omdat het
kans van slagen heeft.
Hoop is niet hetzelfde als optimisme.
Evenmin de overtuiging
dat iets goed zal aflopen.
Wel de zekerheid dat iets zinvol is
ongeacht de afloop, het resultaat.
Vaclav Havel
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Moge God met u zijn
Moge God met u zijn!
Moge u met God zijn!
Moge uw pad vrij zijn van gevaar!
Moge u bewaard blijven voor tegenslag!
Moge God u vrede schenken!
Moge u goedheid op uw weg vinden!
Moge God voor u zorgen!
Moge God met u wandelen!
Moge God zijn met hen die achterblijven!
Moge God u door de nacht leiden!
Moge u met God blijven!
Gebed uit Afrika
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