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Wees hier aanwezig
Gij die genoemd wordt Licht, Stem, Kracht, Vuur,
dat wij worden mens – medemens – naaste.
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Vooraf
Voor u ligt Medemens. Een boekje ter bezinning en inspiratie.
Om ons heen lijkt het meer dan ooit nodig om als Kerk klaar te
staan voor onze medemens. Dat is wat diakenen en vrijwilligers
binnen het zwo- en bezoekwerk en eigenlijk alle kerkleden iedere
dag en soms jaren lang doen. Elkaar ontmoeten en inspireren is
belangrijk om dit vol te houden.
Het bestaan van veel mensen op aarde staat op het spel en veel
mensen leven in verdrukking. In situaties van onrecht, uitbuiting
en discriminatie wil Kerk in Actie opkomen voor mensen in de
knel en meehelpen aan verbeteringen. Wij weten ons daarbij
geroepen tot barmhartigheid en gedreven door een vurig
verlangen naar gerechtigheid. Ieder mens telt immers mee.
Uw werk begint bij de voordeur van de kerk. In dit boekje staan
teksten die u helpen bij het doen van uw belangrijke werk.
Teksten om over na te denken, teksten die inspiratie geven en
teksten die zeggen: “Hou vol want Ieder Mens Telt!”
Evert Jan Hazeleger
Programmamanager Kerk in Actie
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Wees hier aanwezig
Wees hier aanwezig
Licht dat leven geeft
aan mens en wereld.
Wees hier aanwezig
Stem die roept:
doe recht aan wie lijden en niet leven.
Wees hier aanwezig
Kracht tot bevrijding
voor wie niet gezien worden.
Wees hier aanwezig
Vuur van verlangen
naar recht en vrede.
Wees hier aanwezig
Gij die genoemd wordt Licht, Stem, Kracht, Vuur,
dat wij worden mens – medemens – naaste.
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In de ochtend
Een nieuwe dag ligt er voor mij, Heer.
Zegen deze dag met uw licht.
Geef mij de moed en de kracht
om open te staan voor de mensen die ik ontmoet.
Geef mij oog voor het appèl dat deze dag op mij zal doen.
Dat ik luisteren kan naar wie me aanspreekt.
Dat ik blij kan zijn met de goede dingen
en dankbaar voor wat ik mag ontvangen,
het brood van deze dag voor zovelen is het niet vanzelfsprekend.

Ik bid U, God, zegen de mensen uit mijn buurt,
de mensen die ik niet zo mag
en met wie ik ook zal moeten leven.
Wees die mensen nabij, God,
voor wie deze dag vol verdriet zal zijn,
en zwaar om te gaan.
Houd mij in leven en zegen mij.
Door Jezus Christus, Uw Zoon en onze Heer.
Marinus van den Berg
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Waar het op
aankomt
Is dit niet de inzet
die Ik verkies:
boeien van onrecht verbreken,
knellende banden van vrijheid
en onderdrukking
aan stukken slaan?
Is dit niet waar het op aankomt:
hongerigen je brood reiken,
vluchtelingen een tehuis bieden,
naakten kleden,
je medemens niet verloochenen?
Dan zul je licht zijn,
glanzen als een nieuwe dageraad;
kracht keert in je terug,
je kunt verder,
met gerechtigheid
als de zon op je weg.

Als je hem aanroept,
het Licht,
dan antwoordt Hij.
Als je om hem schreeuwt,
zal Hij zeggen:
hier ben Ik.
Als je niemand onderdrukt
of minder acht,
als je het kwaad onverbloemd
aan de kaak stelt,
als je je brood deelt
met iedere behoeftige,
en als je de verlangens
van de armen niet negeert,
dan zal jouw licht
stralen in deze donkere wereld.
Zijn licht zal stralen
in jouw bestaan!
Harry Krebbers, naar Jesaja 58, 6-10
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Gebed in hoop op recht

God, Schepper van de wereld,
alles en iedereen vindt zijn of haar oorsprong in U.
In uw ogen is niemand een illegaal of vreemdeling.
Maar hier, in dit land, twijfelt men aan de waarheid van mijn woorden.
Gij, mijn Schepper, Gij kent mijn hart,
niets is voor uw ogen verborgen.
Ik kwam naar dit land
in de hoop op een beter leven.
Maar nu behandelen ze mij als een ongewenst persoon,
die zij eruit willen gooien.
U kent de ellende van mijn land.
Mijn toekomst is in uw handen.
Verlicht het hart en de geest van de medewerker
die mijn zaak gaat onderzoeken.
Laat hem of haar mijn zaak en die van anderen
met onderscheidingsvermogen behandelen.
Laat hem of haar begrijpen dat we allemaal –
welke titel of graad we ook bezitten –
de hoeders zijn van onze broeders en zusters.
Uw wil geschiede.
Amen
Een vreemdeling uit het Detentiecentrum in Zeist
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Word mijn naaste

Ergens iemand heeft naar je gevraagd
Ergens iemand laat je komen.
Ergens iemand legt zo maar beslag op jou
Hij daagt je uit
Hij roept je op
Hij laat je meer doen dan jij van jezelf zou denken
Hij zegt tot jou
Kom uit je zelf
En wees naast me
Word mijn naaste
Als zijn roepen bij je aankomt
Zet je alles overboord
Geen redeneren
Geen verstand
Geen stand zal hier dan gelden
Alleen het hart.
Kees Harte en Piet Vos
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Een rimpeling
van hoop
Elke keer dat iemand opstaat voor zijn idealen, of werkt
aan het verbeteren van het lot van anderen, of vecht tegen
onrechtvaardigheid, veroorzaakt hij een rimpeling van hoop.
En wanneer al deze verschillende rimpelingen, uit miljoenen
centra van energie en moed, samenkomen, zullen zij een
stroming vormen die de machtigste muren van onderdrukking en weerstand zal ondermijnen.
Robert F. Kennedy

15

16

Geef ons een hart
Heer God, geef ons een ‘ruim’ hart
dat niet langer zelfgenoegzaam is
maar naar anderen toe wil leven,
mee-voelend met elke vreugde
en mee-lijdend met elke pijn.
Heer God, geef ons een ‘eenvoudig’ hart
dat ik me niet hoger acht
dan de minste van de mensen,
want ik weet hoe ikzelf
uw barmhartigheid nodig heb.

Heer God, geef ons een ‘trouw’ hart
dat nooit iemand in de steek laat
en het vooral opneemt
voor hen die faalden,
voor hen die misdeden.
Heer God, geef ons een ‘vergevend’ hart
dat geen kwaad aanrekent
en nooit weerwraak neemt.
Help ons steeds ten volle te vergeven
en te vergeten.

Heer, God, geef ons een ‘mild’ hart
dat veel kan derven
zodat anderen niets ontbreekt.
Leer me mijn bestaan
met anderen breken en delen.

Heer God, geef ons een ‘gelovig’ hart
dat weet dat Gij ons nabij zijt,
dat Gij ‘uw hand op mijn schouder legt’
en in al mijn zwakheid
mijn sterkte blijft.

Heer God, geef ons een ‘vrij’ hart
dat niet verstrikt raakt
in kleine angsten en zorgen.
Maak ons ontvankelijk
voor de echte dingen van het leven.

Heer God, geef ons een ‘hoopvol’ hart
dat ook in diepe duisternis gelooft
dat het licht doorbreekt
en dat de toekomst goed wordt.
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Helpen... met perspectief
Ik kijk van een afstand naar jou.
Ik zie je scharrelen
met je strakke schouders,
krom gebogen.
Je kijkt naar de grond, naar wat onder je is.
Het lijkt als vast,
maar voel jij dat ook?
Ik kom dichterbij om je beter te kunnen zien.
Ik ga naast je staan.
Ik wil zien wat jij ziet
en je blik vangen om je te helpen
verder dan vandaag te kijken.
Hoe laat ik jou dat zien en
maak ik je los van waar jouw blik op vastzit.
Ik heb niet meer dan wat brood en vis.
En toch geloof ik dat het meer kan worden
en aan jou toekomst kan bieden
niet door mij, of door het eten,
maar door Hem die mij gezonden heeft.
Hier is het, neem en eet
het zal je goed doen.
En dan… dan kijken we samen verder.

Jack de Koster
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Overvloed
Overvloed, die bitter smaakt.
Welvaart hier maakt elders doden.
Geld en status onze goden;
dorst noch honger, die ons raakt.
Maar als wij die overvloed
nemen, om ervan te delen,
brood en visioen voor velen,
smaakt hij zuiver en ook zoet.
Overvloed, die leidt tot dorst.
Welvaart dwingt ons méér te willen,
doet ons achteloos verspillen,
wat men elders zelfs niet morst.
Maar als wij die overvloed

ook voor anderen bestemmen,
onze hebzucht kunnen temmen,
smaakt hij zuiver en ook zoet.
Overvloed, die buitensluit.
Welvaart is slechts voor de sterken.
Wie niet snel genoeg kan werken,
maakt daarvan geen deel meer uit!
Maar als wij die overvloed
delend maken tot een teken,
dat wij meer dan brood nu breken,
smaakt hij zuiver en ook zoet.
Jacqueline Roelofs-van der Linden
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Tekens van Hoop
Kijk vooral naar de tekens van hoop
en de signalen van vertrouwen.
Volg de weg van de gerechtigheid,
en een spoor van liefde zal de aarde
opnieuw bewoonbaar maken.
Morgen kun je beginnen.
De Bron van leven stroomt altijd door.

Jurjen Beumer
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Enkele mensen
Enkele mensen op de vlucht voor enkele mensen
in een of ander land onder de zon en enkele wolken.
Ze laten achter wat van hen is, een of ander alles,
bezaaide velden, enkele kippen en honden,
spiegeltjes waarin nu het vuur zich spiegelt.
Voor hen ligt een of andere weg die nooit de goede is,
altijd de verkeerde brug over een rivier die vreemd roze kleurt.
ergens in de buurt schoten, dichterbij of verder weg.,
in de lucht een of ander vliegtuig dat wat rondcirkelt.
Er zal wel iets gebeuren, alleen waar en wat.
Iemand zal hun tegemoet komen, alleen wanneer en wie,
in hoeveel gedaanten en met welke bedoelingen.
Als hij kan kiezen
wil hij misschien geen vijand zijn
en zal hij hen in een of ander leven laten.
Wislawa Szymborka
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En vele
duizenden,
ontheemd
En vele duizenden, ontheemd,
gevlucht uit eigen land,
beducht voor tirannie, geweld,
voor dood, voor moord en brand;
genade Heer, hoor ons gebed,
zie deze wereld aan!

En binnen heerst de bittere twist,
het woord wordt tot verwijt,
dit huis bood eens geborgenheid,
verhult nu schaamte en nijd;
genade Heer, hoor ons gebed,
zie deze wereld aan!

Ons mensenhart vol wrevel, drift;
de harde hand die slaat,
een straat in redeloze strijd,
de macht lijkt aan het kwaad;
genade Heer, hoor ons gebed,
zie deze wereld aan!

O God, uw groot begrijpend hart
kent onze angst en pijn;
genees de zieke wereld weer,
zodat zij goed zal zijn.
Genade Heer, hoor ons gebed,
zie deze wereld aan!
Herman G. Stuempfle jr.
vertaling: Ite Wierenga
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Ons werken is ons bidden
In ons bidden en werken zoeken wij U God,
Verlangend naar uw weg
Uw vrede en gerechtigheid
Uw recht en uw nabijheid.
Als we het land bevrijden uit de roof,
Dieren bewaren van uitbuiting en gesloof
De lucht en het water schoonhouden
De ruimte open houden voor later
Dan werken en bidden wij in uw naam.
Als boosaardige boeien losraken,
Strengen van het juk knappen,
Geknechten hun rug rechten
Tralies en deuren openspringen,
Dan bidden wijn en werken wij in uw naam.
Als we ons brood delen met wie honger heeft
Arme zwervers opnemen in ons huis
Asielzoekers helpen met inrichten,

Zorg geven aan jong en oud om ons heen
Dan werken en bidden wij in uw naam.
Als we verdriet delen met overlevenden
Doden begraven en ons hun leven herinneren
Boodschappen doen voor bejaarde buren
Gevangenen een brief schrijven
Dan werken en bidden wij in uw naam.
Dan zult u ons leiden
Als een bron die altijd laaft
Als een tuin die altijd bloeit
Als een stad die altijd leeft
Als een land dat altijd geeft
Als een economie die altijd dient.
U, de bouwer en schepper
Van al ons werken en al ons bidden.
Hub Crijns
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Laat ons
verandering
zijn
Laat ons geen vooruitgang noemen,
Waar een ander aan ten onder gaat.
Laat ons geen groei noemen,
Waar een ander minder van wordt
Laat ons geen vrijheid noemen,
Wat een ander het recht ontneemt zichzelf te zijn.
Laat ons geen gemeenschap noemen,
Waar de minste niet de meeste aandacht krijgt.
Laat ons zelf de verandering zijn,
Die we in de wereld willen zien.
Mahatma Ghandi
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Gebed uit Kenia

God, onze Bevrijder,
wij danken u voor uw roep om gerechtigheid,
U staat naast ons te midden van discriminatie,
onderdrukking en armoede.
We danken u voor onze voormoeders
die standvastig waren
Esther, Debora, Ruth,
Voor Maria en alle vrouwen zonder naam
die volgden en dienden en leden,
eerste getuigen van het nieuwe leven in de opstanding.
God, ons Licht,
nu U ons heeft opgericht
bidden wij dat wij opstaan en ons licht in deze wereld
en in uw kerk laten schijnen als we onze rechtmatige plaats innemen.
We bidden voor diegenen die voorgaan en getrouwd zijn,
dat zij door hun families Uw blijvende steun zullen ontvangen.
We bidden voor weduwen, geef hen troost in hun eenzame situatie,
geef vrijheid om met anderen om te gaan en wees hun metgezel.
We bidden voor alleenstaande vrouwen,
die gestigmatiseerd zijn door de maatschappij en de kerk,
dat zij voor vol worden aangezien,
naar Uw beeld en gelijkenis.
God, onze Zuster,
we bidden om onderlinge solidariteit:
met elkaar en met alle vrouwen die voorgaan,
dat we elkaar mogen ondersteunen
als we samen deze weg van geloof bewandelen.
We bidden om de solidariteit van kerken met vrouwen,
dat U ons een plaats en ruimte geeft om uw Evangelie
van reddende liefde en genade te verkondigen.
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Geef mij de geest van moed
God, geef mij de geest van moed,
dat ik kracht mag krijgen om onrecht te bestrijden.
Geef mij de geest van verzet,
dat ik mij niet zomaar neerleg
bij de huidige status quo.
Geef mij de geest van mededogen,
dat ik de wereld mag zien
door de ogen van anderen.
Om de geest van zachtheid vraag ik ook,
dat ik mag luisteren naar de stem van de armen
zonder mijn dromen uit het oog te verliezen
in mijn ongeduld naar actie.

Schenk mij uw Geest, God,
de Geest van waarheid,
de Geest van gerechtigheid en hoop.
En als ik rust of werk,
laat het dan zijn met een toekomstvisie;
een toekomst waarin allen verbonden zijn
door banden van menselijkheid;
een toekomst waarin niemand nog geketend is
aan een onmenselijke schuldenlast.
Amen.
Linda Jones
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Verberg je niet
Verberg je niet, loop niet weg,
maar ontdek midden in de versplintering
een nieuwe weg vooruit, een ander soort tocht,
gekenmerkt door kwetsbaarheid,
onzekerheid en grenzeloosheid.
En houd op die reis de handen vast die
zelfs in hun gebrokenheid
een nieuwe morgen scheppen
en dans in de marge van het bestaan.
Zie het gelaat van Christus
waar lijden een realiteit is
en pijn een manier van leven.
Laat je aanraken in het oog van de storm,
wetend dat er morgen nog geen vrede is.
Onmogelijk, zeg je,
laat me wegkruipen en rust vinden.
Hoezo rust, mijn vriend,
in deze tijd van verbrokkeling?
Tenzij U mij leidt, Heer, is de weg die ik ga te zwaar.
Alleen door vertrouwen in U kan ik verder gaan.
Toyohiko Kagawa
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Mijn leven
Thuis blijven
De zon schijnt door mijn haren en oren
Het is mooi weer
Dat in mijn leven gaat blijven.
Mijn negatieve gedachten zijn weg.
De vogels zingen in de straat, maar toch
ben ik in mijn kamer tv aan het kijken
Ik kan niet met mijn vrienden
wandelen of praten
Want ze zijn aan het werken
‘morgens tot ’s nachts.
Ik kan niet een boek lezen,
Want ik heb alle boeken al gelezen.
Mijn enige oplossing is tv te kijken,
Nee, dat zal geen leven zijn voor mij.

Maar ik ben toch ongelukkig om
die tijd thuis te blijven zitten.
Ik wil op mijn benen gaan staan
maar hoe?
Dat vraag ik mijzelf
Elke dag en elk moment.
Buitenkant, dat ben ik,
Maar binnenkant heb ik alleen
maar pijn en verdriet.
Ik wil ook ’s morgens uit bed opstaan
En weg uit die kamer met de grote
stilte die mij bang maakt.
Dit is mijn leven…
Is dit nu een leven?
Oumar Sow
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Wat vraagt de Heer
nog meer van ons
Wat vraagt de Heer nog meer van ons
dan dat wij recht doen en trouw zijn
en wandelen op zijn weg?
Wat vraagt de aarde meer van ons
dan dat wij dienen en hoeden
als mensen naar Gods beeld?
Wat vragen mensen meer van ons
dan dat wij breken en delen
als ons is voorgedaan?
Het is de Geest die ons beweegt
dat wij Gods wil doen en omzien
naar alles wat er leeft.
William Livingstone Wallace
vertaling: Wim van der Zee
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Plek
Alles wat ik zoek
is een plek om te bestaan
een huis om in te wonen
een weg om langs te gaan
een wei, een plein, een tuin, een tent
ik zoek vooral een stem die zegt:
goed dat je er bent.
Die stem is mijn bestemming
die woorden zijn mijn doel
achter mijn beklemming
leeft een diep gevoel
een ongehoord verlangen
dat zachtjes naar me wenkt
en fluistert:
laat je niet zo leiden
door wat een ander van je denkt.

Dus ik hoef niet aan te komen
met wat ik kan en wat ik doe
ik hoef niet uit te leggen
man, ik ben zo moe
niet reserveren, niet beleggen
geld speelt geen rol
en niemand zal er zeggen:
sorry, het is vol.
Dat is wat ik zoek
een plek om te bestaan
een huis om in te wonen
een weg om langs te gaan
een wei, een plein, een tuin, een tent
ik zoek vooral een stem die zegt:
goed dat je er bent.
Kees van der Zwaard
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Verandering
heeft vuur
nodig

Zachte vlammen, wilde vlammen, speelse vlammen,
verandering heeft vuur nodig.
Louter ons met uw vuur
en maak ons tot mensen van u,
waarachtig en trouw.
Maak ons moedig,
geef ons durf
als een kaarsvlam in de nacht.
Verteer ons met uw hartstocht,
zodat wij van water wijn maken,
en zorgen voor voedsel en kleding
voor allen.
Houd ons wakker.
Warm ons met uw vuur,
als het wachten te lang duurt.

Laat ons het vuur delen,
levend houden,
doorgeven.
Berthe van Soest
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Woestijn

’s Nachts komen de wilde dieren:
‘Opschepper’
‘Leugenaar’
‘Mislukkeling’
en er is niemand die bij me is of met me bidt.
Soms denk ik: dit is een test,
ik moet hier gewoon doorheen.
Straks zal ik sterker zijn, evenwichtiger, volwassen.
Mijn God,
houd het nog een tijdje uit met mij.
Geef mij vertrouwen
leiding
geduld.
In de naam van Jezus Christus,
amen.
Coen Wessel
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U vroeg
U vroeg om mijn handen
Om ze te gebruiken voor uw goede zaak.
Ik gaf ze wel even, maar nam ze weer terug,
Want het werk was zwaar.
U vroeg om mijn mond
Om te protesteren tegen onrecht.
Ik fluisterde maar wat, om niet gepakt te worden.
U vroeg om mijn ogen
Om de ellende van de armoede te zien.
Ik deed ze dicht, want ik wilde niets zien.

U vroeg om mijn leven
Om door mij uw werk te doen.
Ik gaf maar een klein stukje, om niet té betrokken
te raken.
Heer, vergeef me mijn egoïsme
Om U alleen te dienen als het mij goed uitkomt,
Alleen op plaatsen waar het veilig is
En alleen met hen die het mij gemakkelijk maken.
Vader, vergeef mij, maak mij een nieuw mens,
Zend mij uit als een bruikbaar werktuig
En laat de betekenis van uw kruis diep tot mij
doordringen.
Joe Seramane
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Woord

Eens werd een Woord geroepen
en zie: de mens was daar.
Die vormde nieuwe woorden
en maakte woorden waar.
Nu schreeuwen mensen woorden
als: oorlog, haat en dood.
Nu dromen mensen woorden
Als: vrede, liefde, brood.
Zo worden woorden tekens
van wat de mensen doen.
Zo maken zij hun woorden
tot vuistslag of tot zoen.
Als ieder woord gezegd is,
gevoeld is en gehoord,
dan blijft als allerlaatste
het allereerste Woord.
Jacqueline Roelofs-van der Linden
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Mensen, die een eetproject beginnen voor hongerigen in de stad,
die dorstigen met water of soep laven,
die met schamel geklede mensen hun kleding delen,
die dakloze jongeren in hun huis opnemen,
die doden eren en liefhebben in hun hart,
die gevangenen een brief schrijven,
die vreemdelingen de herberg betalen,
die zieken opzoeken en moed inspreken,
hebben wel een techniek gevonden:
ze zijn als engelen die aankomen.

Engelen

Eenzame mensen drijven als ijsschotsen op het water,
zonder weerhaken, bruggen, ladders of touwen.
Het zijn mensen die nog geen juiste techniek hebben gevonden
om de schotsen naar elkaar toe te laten bewegen.

Mensen die de eenzame en bedroefde medemens zien,
die de nood van werklozen en schuldenaren horen,
zijn gewone mensen die licht doorgeven.
Waar ze komen wordt het helder en duidelijk.
Het zijn mensen met leven,
Die liefde en warmte brengen.
Je zou je een wereld vol engelen kunnen voorstellen,
die mensen verlichten bij hun problemen, zorgen, alleen zijn.
Wil ik, kun jij, iemands engel zijn?
Hub Crijns
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Gebed om kalmte

God, schenk mij de kalmte
om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen.
Schenk mij de moed
om te veranderen wat in mijn vermogen ligt.
En, God, schenk mij de wijsheid
om het verschil tussen deze twee te zien.
Leer me om één dag tegelijk te leven
en om van één moment tegelijk te genieten.
Leer me om in moeilijke tijden vol te houden
en te zien hoe ik ook dan bij u vrede kan vinden.
Leer me deze onaffe wereld soms te nemen zoals die is
en te accepteren dat die niet is zoals ik hem zou willen.
Leer me ervaren dat u de rust geeft die ik nodig heb
en er op vertrouwen dat ik mij aan u over kan geven.
Leer me dat ik het waard ben om in dit leven gelukkig te zijn
en te geloven dat ik overgelukkig zal zijn met u in
eeuwigheid.
Naar Reinhold Niebuhr
(Bewerking Rein Algera)
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Verzet begint niet met grote woorden
maar met kleine daden
zoals storm met zacht geritsel in de tuin
of de kat die de kolder in zijn kop krijgt
zoals brede rivieren
met een kleine bron
verscholen in het woud
zoals een vuurzee
met dezelfde lucifer
die een sigaret aansteekt

Iemand stelt
een vraag
zoals liefde met een blik
een aanraking iets dat je opvalt in een stem
jezelf een vraag stellen
daarmee begint verzet
en dan die vraag aan een ander stellen
Remco Campert
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Om eenvoudigen van geest
aan wie de hemel toegezegd is,
hen die wonen in verdriet
en voor wie vreugde weggelegd is,
om wie Gij zalig hebt geprezen,
Heer, wil ons van het kwaad genezen.
Om zachtmoedigen van hart,
geroepen om het land te erven,
hen die hongeren naar recht
en die Gij recht zult doen verwerven,
om wie Gij zalig hebt geprezen,
Heer wil ons van bedrog genezen.
Mensen van barmhartigheid,
die uw barmhartigheid zal sparen,
al wie met een zuiver hart

U eenmaal ziende zal ervaren,
om wie Gij zalig hebt geprezen,
Heer, wil van blindheid ons genezen.
Vredebrengers onder ons,
die Gij uw kinderen zult heten,
mensen om uw naam vertrapt,
die zich in U geborgen weten,
om wie Gij zalig hebt geprezen,
Heer, wil ons van onszelf genezen.
Jan Veulemans, bij Matteüs 5, 3-10

Om eenvoudigen
van geest

59

60

Het land van geluk

Een reiziger ging op weg naar het land van geluk.
Zijn zware rugzak hinderde hem echter op de lange
reis. Iemand vertelde hem zijn goud eruit te halen.
“In het land van geluk is rijkdom niet belangrijk.”
Nog was de rugzak te zwaar. Iemand raadde hem
aan zijn trofeeën eruit te halen. “In het land van geluk
gaat het niet om wat je bent, maar wie je bent.”
Na een lange reis kwam de reiziger bij het doel van
zijn reis. Hij hoefde alleen nog een brug over te
steken die boven een kolkende rivier hing.
Toen de reiziger een stap op de brug zette, kraakte
deze echter vervaarlijk. Er klonk een stem die zei:
“Doe de angst weg uit je hart”. Op het moment dat de
reiziger dat deed, kwam hij aan in het land van geluk.
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Zegen van
onrust

Moge God ons zegenen met onrust
over gemakkelijke antwoorden, halve
waarheden en oppervlakkige relaties
zodat er diepgang is in onze harten.
Moge God ons zegenen met boosheid
over onrechtvaardigheid, onderdrukking
en de uitbuiting van mensen
zodat we werken voor rechtvaardigheid,
vrijheid en vrede.
Moge God ons zegenen met tranen
die we plengen voor hen die lijden door pijn,
verstoting, honger en oorlog,
zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost.
En moge God ons zegenen met zoveel dwaasheid
dat we geloven een verschil te kunnen maken in deze wereld.
Zodat we doen waarvan anderen zeggen
dat het onmogelijk is.
Franciscaner zegenbede
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Brood zal ik geven
Brood zal ik geven en water als wijn,
een handvol genade om mens te zijn.
Kom je van verre en roept men je na
ik noem je mijn naaste, wees welkom, besta.
Is je beschutting verloren gegaan,
in windvlagen zal ik mijn kleed om je slaan.
Teistert de koorts je met scheuten van vuur,
ik blijf aan je zijde, hoe lang het ook duurt.
Ben je veroordeeld tot tralies en steen,
ook dan laat ik merken: je bent niet alleen.
Als eens de dood je zal hebben begroet,
draag ik je in vrede Gods licht tegemoet.
Zó wil ik leven: eenvoudig en klein,
met twee lege handen een koningskind zijn.
Maarten Das, naar de zeven werken
van barmhartigheid
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Niet de priesters
weten wat het heil is,
maar de zondaars.
Niet de verzadigden
weten wat verzadiging is,
maar de hongerigen.
Niet de zienden
weten wat zien is,
maar de blinden.

Boodschap
voor onderweg

Niet de rechters
weten wat gerechtigheid is,
maar de ontrechten.

Niet de vrijen
weten wat bevrijding is,
maar de slaven
en verlorenen.

67

68

Vertrekken…
op weg gaan
Vertrekken is allereerst uit zichzelf treden.
De korst van egoïsme stukbreken,
Die ons gevangen tracht te houden in ons eigen ‘ik’.
Vertrekken, dat is ophouden rond zichzelf te draaien,
Alsof men het middelpunt van de wereld en van het leven was.
Vertrekken, dat is zich niet laten opsluiten binnen de problemenkring
van het wereldje waartoe we behoren;
hoe belangrijk dat ook mag zijn, de mensheid is veel groter –
en die moeten we juist dienen.
Vertrekken, dat is geen kilometers verslinden,
Zeeën oversteken, of supersonische snelheden bereiken.
Het is in de allereerste plaats,
Zich openstellen voor anderen,
Hen ontdekken, hen tegemoet gaan.
Dom Helder Camara
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Wij geloven in Jezus van Nazaret
die leefde en werkte tussen armen:
machtig was Hij in woord en daad.
Hij kwam op voor de onderdrukten,
verdedigde de zaak van de zwakken.
Hij liep langs de wegen
en iedereen nodigde Hij uit
voor elkaar te zorgen
en van elkaar te houden.
Hij stierf uit liefde voor ons.

Wij geloven in Jezus
en in wat Hij wilde:
een wereld van vrije mensen,
broeder- en zusterschap
voor ieder van ons:
een stad zonder hongerige kinderen
zonder beulen voor gevangenen.
zonder bedelaars op straat;
een stad zonder honger,
een stad zonder hoeren,
een wereld van vrede wil Hij.

CREDO UIT
COLOMBIA
Wij geloven in de verrezen Jezus
die de weg is, de waarheid en het leven.
In zijn aanwezigheid die kracht geeft,
die voortstuwt en moed geeft.
Wij leven in Jezus die ons opwekt
en aanwezig is in onze broeder,
aanwezig in de angst van de arbeider
in de gekromde rug van de boer,
die aanwezig is in onze strijd.

Wij geloven in Jezus,
de God van de armen
en in Jezus de hoop van de zwakken.
Wij geloven in Jezus
en in onze strijd om zijn rijk op te bouwen.
Wij geloven in de Vader,
centrum van verzoening,
van rechtvaardigheid, liefde en vrede.
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Ontketen in mij de hoop.
Geef mij de kracht
Om gaande te blijven.
Behoed mij op al mijn wegen.
Stuw mij en richt mij,
Dat ik niet vastloop.
Dat ik mij niet verzoen
Met het bestaande,
De heersende feiten:
Moord en doodslag,
Kinderen verminkt.
Dat ik niet berust
In rijk en arm,
In ongerechtigheid.
Dat ik mij niet voeg
In die kringloop
Van kwaad tot erger.
Dat ik niet,
Bestookt van alle kanten,
Ten einde raad,

Mij aan het noodlot overgeef,
Aan de wanhoop.
Maak een mens van mij
Die zoekt wat is verloren,
Die bij de neergedrukte is,
Die niet wegloopt
Van een ander mens
En zijn ellende.
Geef mij levensmoed
Dat ik opweeg
Tegen de wanhopigen.
Doe mij geduldig
En meedogend zijn.
Maak mij waakzaam.
Bid in mij.
Huub Oosterhuis

Bid in mij

73

74

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
voor ieder van ons schoon water en brood,
een veilige plek, een plaats om te schuilen,
een plaats in Gods licht als tafelgenoot.
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
voor iedere vrouw, voor iedere man.
Niet minder of meer, de een of de ander:
het delen van macht is deel van ons plan.
Voor jong en voor oud een plaats aan de tafel,
want iedere stem geeft klank aan het koor.
Een hand zoekt een hand, de jongste de oudste;
ze vinden elkaar en niemand gaat voor.
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht,
en ondanks de pijn: een plaats van vergeving,
genadig begin van goddelijk recht.

Voor ieder
van ons
een plaats
aan de tafel
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
van eerbied vervuld, van angsten bevrijd,
een plaats om te zijn, een plaats om te worden
getuige van Hem, een levend bewijs.
Vol vreugde ziet God naar mensen die
rechtdoen: zij scheppen geluk!
Vol vreugde ziet God naar mensen die
recht doe: zij scheppen recht en geluk!
Shirley Erena Murray
vertaling: René van Loenen
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Op weg
Laten we op weg gaan,
aangemoedigd en toegejuicht.
Laten we op weg gaan,
beschimpt en geslagen,
geholpen, gesteund.
Naar een plek
waar alle kinderen een huis hebben,
een moeder en een vader,
iedere dag voldoende te eten,
en een school om een vak te leren.
Laten we gaan.
Berthe van Soest
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Geef vrede
door van
hand tot hand

Geef vrede door van hand tot hand,
je moet die schat bewaren;
bescherm haar als een tere vlam,
behoed haar voor gevaren.
Geef vrede door van hand tot hand
met liefde, onze redding;
wees vriendelijk in woord en daad
bewogen om Gods schepping.
Geef vrede door van hand tot hand ,
als brood om uit te delen;
kijk ieder mens met warmte aan,
zo kunnen breuken helen.
De sterke, zachte hand zij dank,
die meer dan troost kan geven:
als woorden stokken, spreekt de hand
in vriendschap, steun en zegen.
Geef Christus door van hand tot hand,
zijn liefde schenkt ons leven.
Geef vrede door, geef haar een kans:
een schat om uit te delen.
Fred Kaan
vertaling: Andries Govaart
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Zegen
Het ga je goed
Moge wat op je weg komt
Jou tot zegen zijn:
De vreugde van de ontmoeting
De pijn van de ontbering
De tijd van de verwachting
Het genot van de volheid
De kaalte van het gemis.

Moge jouw leven anderen tot zegen zijn:
Dat je ogen met mildheid kijken,
Dat je handen open zijn en opbouwen
Dat je luistert tot in het zwijgen,
Dat je woorden oprecht zijn
En dat je in hart en nieren bewogen bent
Om de mens op je weg.
God zegene jouw weg,
Moge jouw leven tot Gods eer zijn.
Andries Govaart
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