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D

e crisis als het gevolg van het Coronavirus
treft ons allemaal. We mogen momenteel
niet samenkomen om samen te bidden, te
zingen, te bezinnen, … maar we zijn je niet vergeten
en willen zinvol verbonden blijven.
Om je een hart onder de riem te steken en om je
te ondersteunen en inspireren in deze moeilijke
dagen, bundelde de pastorale ploeg enkele mooie
en troostvolle teksten, gebeden en liederen, die
overigens ook bruikbaar zijn op andere momenten.
Kies er maar uit wat je aanspreekt en bid met ons
mee om bescherming, genezing, kracht en hoop.
Voor jezelf en voor elkaar.

Charlotte, Jos en Nathan
i.s.m. de consulenten Landelijke Gilden
Oost-Vlaanderen

3

Teksten
8
9
10
11
12
13
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
30
31
32
33
35
36

4

Vraagtekens
Daar ga je weer
De grote stenen van je leven
Voetstappen in het zand
Tonight before falling asleep
Lockdown
Cursiefje
Even alles anders …
Vogels, vissen
Wanneer bekende kaders dienen te veranderen …
Zolang je maar blijft hopen
Wanneer jij uittreedt
Stilte en leegte
De vriend van dag en nacht
Zou het kunnen zijn …
Voelen
Ik was ziek
Levenskunst
De griep van toen
Thuis
Thuisfietser
Lief mens in tijden van corona…
Vreemde tijden
Wat helpt

Gebeden
40
41
42
43
44
45
46
48
49
50
52
53
54
55

Gebed van de Belgische bisschoppen
Gebed om hoop, kracht, vertrouwen en nabijheid…
Gebed voor wie pijn heeft
Raak ons aan
Verrassend verschijn je
Barmhartige Vader
Ik blijf thuis, Heer!
Hoe mooi wanneer de witte lakens wapperden
Gebed vanwege het coronavirus
Gebed
Corona
Gebed vanwege het coronavirus
Vader, voedt me
Heilige Geest, hoe spreekt Gij

Liederen
58
60
62
63
64
65
66
67
68
70
71

We worden wakker geschud, Stef Bos
Let your love be known, Bono
Ankerlied, Carlos de Soete
Bridge over troubled water, Simon & Garfunkel
La Cura, Franco Battiato
Lean on me, Bill Withers
We Shall Overcome, Joan Baez
On the sunny side of the street, Diana Krall
Hoop doet leven, Will Tura
Smile, Nat King Cole
Fragile, Sting

72

Literatuurlijst

5

Teksten

die bemoedigen
SHUTTERSTOCK.COM

6

7

Vraagtekens
Wat mag er nog? Wat mag er niet?
Wat ligt er nog in het verschiet?
Zijn ze te streng? Niet streng genoeg?
Is het te laat? Of toch te vroeg?
Zeg ik het al? Zeg ik het goed?
Zaai ik nu angst of geef ik moed?
In welke taal? Langs welk kanaal?
Op TikTok? Facebook? Allemaal?
Ben je daar nog? Ben je oké?
Breng ik iets lekkers voor je mee?
Duurt het nog lang? Tot volgend jaar?
Ik weet het niet. Ik vraag het maar.
Stijn De Paepe

SHUTTERSTOCK.COM

8

Daar ga je weer
Wees bang, wees boos, wees radeloos,
gerustgesteld of treurig.
Wees opgeruimd en goedgeluimd
of ronduit sikkeneurig.
Wees zuur, wees zoet, een ramp of goed
in luisteren of praten.
Wees luid, wees stil, wees wat je wil,
gevoelig of gelaten.
Wees scherp en vief, wees lui, actief,
bedaard of horendol.
Wees koel of woke, maar hoe dan ook:
wees wijs, schep moed, hou vol.
Stijn De Paepe
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De grote stenen van je leven
Op een dag werd een oude professor gevraagd een lezing te geven over goed
omgaan met tijd. Hij nam het woord en zei: “Laten we beginnen met een
experiment.” Onder de tafel haalde hij een glazen pot vandaan en zette die
voorzichtig voor zich neer. Daarna nam hij een twaalftal grote stenen, die hij
zorgvuldig in de pot legde. Toen die gevuld was, richtte hij zijn blik langzaam
naar het publiek en vroeg: “Is deze pot vol?” Allen antwoordden ze: “Ja. Er kan
geen steen meer bij.”
De professor bukte zich opnieuw en nam een pot met kleine kiezelsteentjes.
Hij goot ze over de stenen. De kiezeltjes vielen tussen de stenen tot op de
bodem van de pot. Hij goot steentjes tot aan de bovenrand. Opnieuw vroeg de
professor: “Is deze pot vol?” Zijn toehoorders begrepen zijn opzet en een van
hen antwoordde: “Waarschijnlijk niet …”
Daarop haalde de professor van onder de tafel een zak met zand, die hij aan
dachtig in de grote pot goot. Het zand vulde de plaats tussen de grote stenen en
de kiezelsteentjes. De professor vroeg nog maar eens: “Is deze pot vol?” Ditmaal
schudde zijn publiek eensgezind het hoofd. “Goed”, zei de professor, en alsof
iedereen het verwachtte, nam hij een kan met water en vulde de pot tot de rand.
Daarop richtte de professor zich opnieuw tot de groep en vroeg: “Welke grote
waarheid toont dit experiment ons?” De moedigste antwoordde: “Het toont ons
dat onze agenda nooit zo gevuld is als we wel denken en dat er, als we echt
willen, nog altijd wel wat tijd is voor meer afspraken en meer activiteiten.”
“Nee”, antwoordde de professor, “daarover gaat het niet. De grote waarheid
die in dit experiment schuilt, is de volgende: als je niet eerst de grote
stenen in de pot doet, krijg je ze er achteraf nooit meer in.”
Welke zijn de grote stenen van jouw leven: je gezin, je familie, je vrienden,
de landelijke gilde, je dromen, je gezondheid, je school? Als je enkel
belang hecht aan het zand en de kiezelsteentjes, zullen zij alle
plaats in beslag nemen en blijft er geen tijd meer over voor de
belangrijke dingen in het leven. Vergeet daarom niet jezelf vaak
de vraag te stellen welke op dat moment de belangrijkste stenen
zijn en zorg ervoor dat je die eerst in de pot stopt!
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Voetstappen in het zand
Ik droomde eens en zie
ik liep aan het strand bij laag tij.
Ik was daar niet alleen,
want ook de Heer liep aan mijn zij.

Voetstappen
in het zand

We liepen samen het leven door,
en liepen in het zand,
een spoor van stappen; twee aan twee,
de Heer liep aan mijn hand.
Ik stopte en keek achter mij,
en zag mijn levensloop,
in tijden van geluk en vreugde,
van diepe smart en hoop.
Maar als ik het spoor goed bekeek,
zag ik langs heel de baan,
daar waar het juist het moeilijkst was,
maar één paar stappen staan.
Ik zei toen: “Heer, waarom dan toch?”
juist toen ik u nodig had,
juist toen ik zelf geen uitkomst zag,
op het zwaarste deel van mijn pad …”
De Heer keek toen vol liefde mij aan,
en antwoordde op mijn vragen;
“Mijn lieve kind, toen het moeilijk was,
toen heb ik jou gedragen …”
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Cursiefje
Broeders en zusters hebben, hoe kan het ook anders, de mond vol
over het coronavirus. Zo hebben de meeste vragen aan tafel momenteel
maar één antwoord: “Corona”.
Waarom kan ik niet naar school? Waarom kan ik niet gaan werken?
Waarom zie ik mijn vrienden en familie niet?
Je kan het antwoord al raden.
En zo worden de dagen ineens gevuld met wat werk, buiten wandelen,
een spelletje, eens lekker ruzie maken, weer verder werken,
een beetje vervelen, verdrietig zijn omdat we onze familie niet zien
en weer voortdoen.
De hele situatie doet denken aan de uittocht uit Egypte.
Hoe Mozes met zijn volk door de woestijn naar het Beloofde Land trok.
Ze hadden geen flauw idee hoe lang ze op weg zouden zijn.
Het voedsel en de drank die ze meehadden, raakten al snel op.
Af en toe kwamen ze in vijandig gebied en moesten ze vechten voor hun leven.
Heel vaak zonk de moed hen in de schoenen en wilden ze liever terugkeren.
En toch bleven ze doorgaan.
Laten ook wij doorgaan, aarzelend, stapje voor stapje.
Doorgaan en zorg dragen voor elkaar.
Samen komen we er wel!
Annelies Muys
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Lockdown
Ja, er is angst.
Ja, er is isolatie.
Ja, er wordt gehamsterd.
Ja, er is ziekte.
Ja, er is zelfs dood.
Maar,
Ze zeggen dat je in Wuhan na zoveel jaren van lawaai
de vogels weer kan horen zingen.
Ze zeggen dat na slechts een paar weken van rust
de lucht niet langer stijf staat van de smog
maar blauw en grijs en helder is.
Ze zeggen dat in de straten van Assisi
mensen elkaar toezingen
over de lege pleinen
en hun ramen openhouden,
zodat zij die alleen zijn
de geluiden van families
om hen heen kunnen horen.
Ze zeggen dat een hotel
in het westen van Ierland
gratis maaltijden aanbiedt
en bezorgt bij hen die aan huis gebonden zijn.
Vandaag is een jonge vrouw die ik ken
druk bezig om in haar buurt
flyers te verspreiden met haar nummer
zodat ouderen iemand hebben
die ze kunnen bellen.
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Vandaag bereiden kerken, synagoges,
moskeeën en tempels zich voor
om dakloze, zieke en vermoeide mensen
te kunnen verwelkomen
en onderdak te bieden.
Over de hele wereld beginnen mensen
te vertragen en te reflecteren.
Over de hele wereld kijken mensen
op een nieuwe manier naar hun buren.
Over de hele wereld worden mensen
ontvankelijk voor een nieuwe werkelijkheid,
voor hoe groot we eigenlijk zijn
en hoe klein onze feitelijke controle,
voor wat er werkelijk toe doet.
Voor liefde.
Dus we bidden en realiseren ons:
Ja, er is angst,
maar er hoeft geen haat te zijn.
Ja, er is isolement,
maar er hoeft geen eenzaamheid te zijn.
Ja, er wordt gehamsterd,
maar er hoeft geen gierigheid te zijn.
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Ja, er is ziekte,
maar de ziel hoeft niet te lijden.
Ja, er is zelfs dood,
maar er kan altijd
een wedergeboorte van liefde zijn.
Word je bewust van de keuzes die je maakt
voor je leven nu. Vandaag.
Adem.

Hoor,
achter de fabrieksgeluiden van je paniek,
zijn de vogels weer aan het zingen,
klaart de hemel op,
is de lente in zicht.
En altijd worden we omringd door Liefde.
Open de ramen van je ziel.
En al ben je niet in staat om de ander
over het lege plein aan te raken:

Zing.
Richard Hendrick
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Tonight before
falling asleep
Tonight before falling asleep
think about when we will return to the street.
When we hug again,
when all the shopping together will seem like a party.
Let’s think about when the coffees will return to the bar,
the small talk, the photos close to each other.
We think about when it will be all a memory
but normality will seem an unexpected and beautiful gift.
We will love everything that has so far seemed futile to us.
Every second will be precious.
Swims at the sea, the sun until late, sunsets, toasts, laughter.
We will go back to laughing together.
Strength and courage.

Paus Franciscus
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Even alles anders …
Even geen handdruk,
maar een voetdruk,
even geen knuffel,
even geen zoen,
maar ‘werken met de ellebogen’.
Even allemaal experts in handhygiëne,
even op afstand,
liefst zelfs één meter
of verder, zo nodig …
De wereld draait door,
maar toch lijkt alles even anders.
Gevoelens van eenzaamheid en angst,
ze overspoelen velen …
En toch … laten we er samen in geloven,
dat het uiteindelijk …
de liefdevolle afstand zal zijn,
maar ook de blijvende verbondenheid,
die nu even ‘anders’ (en op afstand) is,
die ons de hoop zullen geven,
om er in te geloven,
dat we binnenkort,
weer hand in hand,
het leven zullen vieren …
Elien Rogiers
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Wanneer bekende kaders
dienen te veranderen …
Wanneer bekende kaders dienen te veranderen
En de wereld er plots een stuk vreemder uitziet
Wanneer links en rechts plannen in het water vallen
En ik mij relationeel vervreemd voel
Dan keer ik meer dan anders naar binnen
Waar gaat het naartoe met deze wereld?
Waar zijt Gij aan het werk in dit alles?
Zullen al mijn geliefden ongedeerd blijven?
Is mijn leven brozer dan ik denk?
Ik kijk naar buiten
en de heldere kleur van de paasbloemen
stemt me dankbaar.
Anne Vandenhoeck
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Zolang je maar
blijft hopen
Zolang je blijft hopen
kan iedere stap
in het donker
alleen maar een stap
naar het licht zijn.
Kris Gelaude
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Wanneer
jij uittreedt

Wanneer jij uittreedt
zullen de klokken luiden
komen we op straat en
zullen we mekaar
omhelzen en knuffelen
als nooit tevoren
Wanneer jij uittreedt
zullen we mekaar bewonderen
voor zoveel veerkracht
zoveel doorzetting
zoveel solidariteit
Wanneer jij uittreedt
is jouw bezette oorlog
geschiedenis, ben jij
geïsoleerd en wij niet meer
Wanneer jij uittreedt
gaan we ons milieu
omarmen
Wanneer jij uittreedt
zullen we woorden tekort komen
Wanneer jij uittreedt

Dimitri Casteleyn
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Stilte en leegte
Mensen vallen stil, vallen terug op zichzelf en op elkaar.
Dat het stil wordt, is op zich goed.
Dan kunnen we beginnen luisteren en nadenken.
Als je goed luistert, dan hoor je diep in jezelf
opnieuw de vragen als:
hoe kan ik de andere helpen?
hoe kan ik ervoor zorgen dat dit niet opnieuw gebeurt?
waar ben ik toch mee bezig?
De mens botst op zijn grenzen,
beseft dat hij grenzen heeft overgestoken,
dat er grenzen zijn overschreden door anderen.
Alles wordt opeens zo leeg, zo anders.
Wat gisteren nog zo belangrijk leek, is nu zo futiel:
die belangrijke vergadering over de winstmaximalisatie in ons bedrijf,
die vakvergadering op school over het nieuwe leerplan,
de sportwedstrijden …
De leegte is een opportuniteit om iets anders te laten binnenkomen,
er ontstaat tijd en ruimte voor wat zoveel belangrijker is.
There’s a crack in everything: that’s how the light gets in (L. Cohen).
Paul Vereecke
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Vogels, vissen
Zet de radio uit. Je hoort niets nieuws. De stilte wacht geduldig af.
Vouw de krant dicht. Hij was oud voordat hij werd gedrukt.
Zoek niet, deel niet, duim niet tot je vierkant ziet.
Zet eindelijk het scherm op zwart.
Ik ben net zo bang als jij, net zo bezorgd voor iedereen
die ik niet missen kan.
Ik had ook gespaard voor andere dingen:
verre reizen, eerste hulp bij een gebroken hart,
een auto die wat vaker start.
Maar: in Wuhan hoor je vogels zingen.
Boven China was de lucht nog nooit zo blauw.
In Venetië zien ze vissen in het helderste water sinds tijden.
De kunst van leven was altijd dezelfde: ongevraagd komen,
ongewild gaan, intussen doen wat je het liefste doet,
vrede sluiten met je lot.
Sluit de voordeur. Zet de tuindeur open, voel de zon op je gezicht.
Denk voor je uit wat niemand hardop durft te zeggen:
wij zijn een virus dat een virus heeft gekregen.
Ingmar Heytze
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Ik ben de vriend
van dag en nacht
voor elke nood,
voor elke klacht.

De vriend
van dag
en nacht

Een vriend in voor- en tegenspoed
die altijd voor je open doet.
Klop en mijn deur
zal open gaan,
vraag en mijn hart
zal open staan.
Bons op mijn deur
en schaam je niet,
in levensangst en zielsverdriet.
Voor elk verlangen,
elk gemis
de God die altijd met je is.
Dit is je troost, je zekerheid,
dit is mijn naam,
nu en altijd;
Ik zal er zijn,
Ik zal er zijn.
Zolang je maar blijft hopen
Zolang je blijft hopen
kan iedere stap
in het donker
alleen maar een stap
naar het licht zijn.
Kris Gelaude
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Zou het kunnen zijn …
Zou het kunnen zijn …
Dat terwijl wij ziek worden,
de aarde kan helen
Dat nu van alles verandert en stopt,
de natuur weer door kan gaan
Zou het kunnen zijn …
Dat nu de wereld vertraagt,
de liefde kan versnellen
Dat druk zijn en naar buiten racen en vliegen,
de rust vinden en naar binnenkeren wordt
Zou het kunnen zijn …
Dat als we thuis moeten blijven,
we weer kunnen ervaren van wie we houden
Dat nu de maatschappij zo leunt op de zorg,
we beseffen hoe ontzettend belangrijk dat is
Zou het kunnen zijn …
Dat de wereld en de luxe om ons heen nu kleiner wordt,
zodat we ons eigen grote hart weer kunnen voelen
Dat nu we goed voor onszelf en anderen moeten zorgen,
Ontdekken dat zelfliefde en naastenliefde noodzakelijk is.
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Zou het kunnen zijn …
Dat nu we samen strijden tegen hetzelfde,
de eenheid in de verschillen kan worden gevonden
Dat als we elkaar nodig hebben,
herontdekken hoe saamhorigheid voelt
Zou het kunnen zijn …
Dat na de chaos en strijd van deze tijd,
een nieuwe wereld wordt geboren
Dat na de angst en onzekerheid,
de liefde en waardering voor elkaar en de aarde terugkeert
Zou het kunnen zijn …
Dat het zo moet zijn,
opdat de liefde wederkeert.
Rosalinda Weel
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Voelen
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Misschien is dat ook wel genoeg en hoef je niet aan alles
een waarom te verbinden. Misschien zijn we door alles wat we denken
maakbaar te kunnen maken, ook wel (te) ver weg geraakt
van het ‘voelen’ en ‘vertrouwen’ dat God ons in het licht laat wandelen.
Weinig kinderen groeien nog op met God als een vanzelfsprekendheid
in het leven. En toch wordt er vaak iets ervaren.
Ze leren alleen niet om het God te noemen.
Wie helpt ze nog tot inkeer en inzicht te komen?
Wat wordt ze nog aangereikt aan het rijke palet van verhalen,
rituelen en beleving?
Tot inkeer en inzicht komen: deze tijd waarin we als sociale wezens
gedwongen worden te accepteren dat we ‘gekooid’ worden.
Dat er onzekerheid is, dat we heel veel niet in de hand hebben.
We voelen ons verscheurd, wie zal ons genezen?
Mariska Litjes
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Ik was ziek
“Ik was ziek
en gij hebt mij verzorgd.
Ik zat vastgekluisterd in mijn kamer
en gij hebt mij gebeld.
Ik was dakloos
en gij hebt mij onderdak bezorgd.
Ik voelde me ontredderd en verward
en gij hebt de stormen in mij gestild.”
In de toe-gewijde aandacht van mensen voor mensen,
in de grenzeloze zorg van mensen voor mensen,
daar voelen we het diepste en hoogste menszijn,
daar voelen christenen de hartenklop
van het evangelie in deze tijd.
In wat een mens voor een medemens over heeft,
toont zich de kwaliteit van humaniteit
én van religieus geloof.
Jean-Paul Vermassen
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De griep van toen
Tegen griep was er kamille,
toen ik nog zo’n broekie was,
tante Clementien had pillen,
oom Matthieu greep naar het glas.
Elke oom en elke tante
had zijn eigen medicijn,
kruiden of gemalen planten,
aspiriens of brandewijn.
Tante Fien nam warme baden,
hete grog voor ome Hans
en liep het op tot veertig graden,
baden zij de rozenkrans.

Toon Hermans
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Thuis
Nu je thuis bent
Nu je thuis moet werken
Nu je thuis mag werken
Nu je thuis bent alleen
Nu je thuis bent samen
Nu je thuis moet zijn
Nu je nergens heen kunt
Nu alles dicht is
Nu je thuis een kluis kan worden
Nu je van zoveel moet afzien
Nu je onverwacht tijd krijgt
Nu er stilte en rust om je heen is
Nu kun je misschien aanstekelijk werken
Licht en aandacht ontsteken
Nabij contact op afstand scheppen.
Marinus van den Berg

SHUTTERSTOCK.COM

29

Vele ziekten gaan niet voorbij,
men heeft ze voor het leven.
Men kan ze niet definitief wegnemen,
maar wel leren ermee te leven.
Andere ziekten verdwijnen geheel;
na de behandeling
voelen we ons helemaal genezen.
Toch blijft ook een herwonnen gezondheid
broos en voorbijgaand,
want we kunnen opnieuw ziek worden
en andere kwalen opdoen.
Sommige ziekten brengen
een blijvende bedreiging met zich mee.
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Het gevaar is dan groot
dat we voortdurend in angst leven
voor alles wat kan komen of terugkomen.

Levenskunst

De levenskunst bestaat hierin:
kalm en realistisch te blijven,
iedere goede dag dankbaar
te aanvaarden
en van iedere kwade dag geduldig
de avond af te wachten
in de hoop dat het morgen
wellicht beter gaat.
Voor ieder van ons zal eens
de laatste avond aanbreken,
maar dan komt er een nieuwe morgen
waarvoor onze woorden tekortschieten.
Dat mogen we geloven!
Peter Klever
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Thuisfietser
Het waait maar hij voelt geen wind
het regent maar hij wordt niet nat
hij heeft de natuur opgesloten
in een kast
zijn benen voelen zwaar
maar draaien gestaag
in het perpetuum mobile
van de stilstaande beweging
hij schakelt verlichting
de helling is digitaal
tien procent en tweedimensionaal
het zonlicht treft het zonlicht
hij stapt af en doet de gordijnen dicht
Harmen Malderik
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Lief mens
in tijden van corona …
Lief mens in tijden van corona,
Ik weet hoe je je voelt, want ik voel het zelf ook. Ons leven is op z’n kop gezet
door een virus. Stukje bij beetje perkt het onze vrijheid in, bezet het onze
gedachten en zorgen voor onze dierbaren, medemensen en onszelf, en doet
onze verwachtingen over de nabije toekomst kantelen. Alles is anders geworden.
En niemand weet hoe we er aan de andere kant uitkomen.
Waarschijnlijk is de eerste verontwaardiging om het diepe ingrijpen in je
persoonlijke leven weggeëbd en zul je (in welke verhouding dan ook) aanvaarding
en angst voelen. Misschien voel je ook een wonderlijk soort vertrouwen en
kalmte. Alle onzin die je normaal zo bezighoudt is weggevallen en wat er
overblijft is het wezenlijke: liefde. Verbinding. Van nut willen zijn voor de wereld.
Het ‘wij’ blijft over
Lief mens die zich huiverig en onveilig voelt, voel je ook de saamhorigheid?
De gemeenschapszin? Zie je de humor en creativiteit om je heen? Richt je
daarop als je in donkere gedachten dreigt te verzanden. Richt je op de goedheid
van de mens die zich juist in deze tijd zo duidelijk opdringt. Ja, we hamsteren en
daar wordt schande van gesproken, maar we houden er vast snel mee op als
we zien dat de voorraden gewoon worden aangevuld. Onze eerste zorg ligt nu
eenmaal bij het voeden van ons gezin. Als je meer babyvoeding hebt ingeslagen
dan normaal, geneer je je misschien een beetje, maar je volgt slechts een
oerinstinct: wat er ook gebeurt, mijn kind moet blijven leven.
Je zult in meer of mindere mate inkomsten derven, belangrijke en leuke dingen
missen en kansen mislopen. Maar merk je hoe niemand het daar eigenlijk over
heeft? Er is één schuitje en daar zitten we allemaal in. Praten over je eigen
hachje voelt onzinnig, niet ter zake. We voelen het grotere belang dat speelt:
de gezondheid van kwetsbaren. We dragen samen de ellende en daardoor valt
het ‘zij’ weg en blijft het ‘wij’ over.
Ineens zit je thuis. Ineens voelt zelfs boodschappen doen als een hachelijke
onderneming. Misschien zijn je kinderen ineens thuis van school. Misschien kun
je je ouders, die al ouder zijn, niet meer bezoeken. Er is stilte. Leegte.
32
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uitgedoofd
Als het virus is
nieuw beginnen
kunnen we op
orop.
met de liefde vo

Een uitgestrektheid aan tijd die je ineens anders moet invullen. Je vertraagt.
En daarin zit een kans. Je krijgt een cadeau: een mogelijkheid om je keuzes te
heroverwegen. Nieuwe prioriteiten te stellen. Het harnas van druk, druk, druk
af te leggen en jezelf de ruimte te gunnen om bewuster en aandachtiger te
leven. Wat ga je doen met deze zee van tijd, lief mens?
Als het virus is uitgedoofd
Hoe erg deze pandemie ook kan uitpakken voor het individu – en daar wil ik
niets op afdingen –, er is ook een groter plaatje. Ik zou je willen vragen om
met me mee te dromen. Kan het zijn dat deze ramp een eerste zetje is om
corrupte en destructieve systemen te doen omvallen? Om de overproductie en
overconsumptie van goederen een halt toe te brengen? Om de aarde de kans
te geven te herstellen en onszelf de kans te geven om op adem te komen
en ons te bezinnen?
Als het virus is uitgedoofd, hoeven we niet verder te gaan
met wat we al deden. We kunnen ook opnieuw beginnen
– met de liefde voorop, het ‘wij’ in onze harten, rust in
onze tred en een diepe waardering voor deze prachtige
aarde waarop we in alle vrijheid mogen rondlopen.
Met liefde en respect voor hoe je je in deze tijden staande houdt en een bijdrage
levert
Susan
33
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Vreemde tijden
Zal het nu niet meer dan ooit
duidelijk zijn hoe belangrijk
het verenigingsleven is?
Zal het nu niet meer dan ooit
duidelijk zijn hoe belangrijk
warm, sociaal contact is?
Zal het nu niet meer dan ooit
duidelijk zijn hoe belangrijk
familie en vrienden zijn?
Zal het nu niet meer dan ooit
duidelijk zijn hoe belangrijk
onze creatieve inzet voor elkaar is?
Zal het nu niet meer dan ooit
duidelijk zijn dat mensen van goede wil zijn
en bezield zijn met een goed hart?
Zal het nu niet meer dan ooit
duidelijk zijn hoe kwetsbaar we allen zijn
en hoe zwaar eenzaam en angst kan zijn?
Zal het nu niet meer dan ooit
duidelijk zijn dat we elkaar zo nodig hebben?
Dat we dit nooit genoeg kunnen laten blijken!
Luc Vandenabeele
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Wat
helpt

Als vloeken helpt, dan vloek je maar.
Maak herrie, stennis en misbaar.
Scheld schel en luid je goudvis uit
en schreeuw je scherven bij elkaar.
Als bidden helpt, bid dan gerust.
Als het je troost of sterkt of sust.
Of vraag om raad. Als Hij bestaat
dan is het goed, maar ‘t is geen must.
Als huilen helpt, ga dan je gang.
Het is niet niks en het duurt lang.
Het kan geen kwaad als het niet gaat.
Het mag gezien zijn, wees niet bang.
Als praten helpt, bel me dan op
en steek van wal, hals over kop
en van de hak weer op de tak
of zachtjes sluipend uit je slop.
Als lopen helpt, vertrek meteen.
Zeer doelgericht of nergens heen.
Het hoeft niet snel, al mag dat wel.
Met verre vrienden of alleen.
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Als zwijgen helpt, wees dan maar stil
en duik - als dat is wat je wil een tijdje weg van pijn en pech
- als je weer opduikt, geef een gil.
Als lachen helpt, ken ik een grap
of val dolkomisch van de trap.
Denk aan je kat die keer in bad
of aan het Belgisch staatsmanschap.
Als dansen helpt, is er muziek.
Als breien helpt, dan hou je steek.
Als boos zijn helpt, geef ik kritiek.
Als bakken helpt, let there be cake.
Als yoga helpt, wees fluks en zen.
Als slapen helpt, stop ik je in.
Als schrijven helpt, scherp dan je pen.
Als poetsen helpt, welaan: begin!
Je voelt je murw en overstelpt
en snakt naar stranden, wit geschelpt …
Hou vol. Vat moed. Want het komt goed.
Doe ondertussen maar … wat helpt.
Stijn De Paepe
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Gebeden

die bemoedigen
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Gebed van de Belgische
bisschoppen
God van alle leven,
van oudsher hebt Gij uw liefde aan de mensen getoond.
In Jezus, uw Zoon, zijt Gij ons heel nabij gekomen.
Hij heeft zieken genezing en vrede gebracht.
Door zijn goedheid en verzoening
heeft Hij nieuwe toekomst geopend
voor mensen die verloren waren.
Kom ons tegemoet met de Geest die Jezus bezielde
in deze dagen van onrust en onzekerheid.
Geef ons kalmte, wijsheid en moed
om te onderscheiden wat we kunnen doen
om anderen tot steun te zijn
en deze crisis te helpen overwinnen.
Doe ons groeien in hoop en vertrouwen
nu wij allen zo sterk onze kwetsbaarheid ervaren,
en houd in ons het geloof levend
dat Gij alles ten goede leidt.
Door Christus, onze Heer.
Amen.
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Gebed om hoop, kracht,
vertrouwen en nabijheid …
Wij bidden u om moed
Wij bidden u om moed en volharding
om te blijven geloven in het goede.
Geef dat wij ondanks alle negatieve berichten en feiten die ons overspoelen,
toch oog blijven hebben
voor wat hoopgevend en levengevend is.
Help ons vertrouwen
Soms slaat de angst ons om het hart,
door wat er gebeurt in ons persoonlijk leven
en in de grote wereld om ons heen.
Help ons om ons niet te laten overspoelen door onheil,
maar te blijven vertrouwen op u,
de kracht van het goede.

Kolet Janssen
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Gebed voor wie pijn heeft
Heer Jezus,
pijn, naar lichaam of ziel,
heeft zovele gezichten.
Ik wil U bidden voor de zieken
die ik ken,
laat hen niet moedeloos worden.
Ik bid U voor hen die iemand verloren,
opdat ze zichzelf niet kwijtraken.
Ik bid U voor stervenden,
laat hen uw vrede vinden.
Ik bid U voor hen die wanhopen,
mogen ze ankers en bakens ontmoeten.
Ik vertrouw U mijn eigen pijn toe,
in de zekerheid
dat U mij altijd nabij bent.

uit: In de stilte tijd voor God, winter 2008, Kerk&Wereld)
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Raak
ons
aan

God,
Raak ons aan
Als de nachten donker zijn
Ontsteek een lamp in onze ziel.
Als de storm raast over het land
Wees ons nabij in een zacht suizen.
Alle smart, alle vertwijfeling, alle woede
Laat ze verstillen bij U.
Vloei in ons uit,
Stroom door ons heen,
Wees kracht in ons, liefde,
Wees licht in ons, ruimte,
Leer ons stil zijn, leer ons open zijn,
Uw heilige Naam in ons midden,
Uw heilig Woord in ons hart,
Verbondenheid met allen,
Grenzen doorbroken.
Onuitsprekelijke, wees bij ons,
Raak ons aan.
Catharina Visser, Uit: ‘Opstaan in stilte’, Dabar-Luyten.
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Verrassend
verschijn je

Verrassend verschijn je
waar ik je niet verwacht
niet in de vreugde
van het vertrouwde samenzijn,
maar in de pijn
van afstand en afscheid.
ook daar leer ik je kennen,
hetzelfde geschenk
van grenzeloze nabijheid
anders nochtans,
op nieuwe wijze gegeven
en … ontvangen

Jacques Haers, sj
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Barmhartige
Vader
Barmhartige Vader,
door uw zoon Jezus hebben wij U leren kennen
als een trouwe, nabije God.
Liefde is uw mooiste naam.
Wijzelf en al wat mij meemaken gaan U ter harte
want wij zijn kostbaar in uw ogen.
U blijft niet onbewogen bij de wereldwijde coronacrisis
die momenteel uw mensen treft.
Daarom bidden wij U:
blijf de zieken nabij, hier en elders.
Laat hen uw warmte en liefde ervaren
in de woorden, de ogen en de handen
van de ontelbare zorgverleners.
Waak over de vele mensen die
het beste van zichzelf blijven geven
in moeilijke en gevaarlijke omstandigheden.
Bescherm ons, onze kinderen en kleinkinderen,
en allen die hier – dag in, dag uit – zorg dragen voor ons,
tegen besmetting en ziekte.
Laat ons met velen verbonden blijven
in het grote vertrouwen dat uw liefde ons draagt,
nu en altijd. Amen.
Bisdom Brugge
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Ik blijf thuis,
Heer!
Ik blijf thuis, Heer!
En dat in het besef dat Jij mij voorhoudt hoe het uit te houden.
Jij die dertig jaar lang, gehoorzaam aan de Vader, in het huis van
Nazareth bleef wachten om gezonden te worden.
Ik blijf thuis, Heer!
En zoals Jij in de werkplaats van Jozef, uw en mijn beschermer,
leer ik er werken, trouw en geduldig. Ik leer vijlen aan de scherpe
kanten van mijn leven, in de hoop dat ik Jou een kunstwerk mag
afgeven.
Ik blijf thuis, Heer!
En dat in het besef dat ik niet alleen ben.
Zoals elke moeder, zit Maria in de kamer hiernaast.
Ze doet klusjes en bereidt de maaltijd voor ons, voor ons allemaal,
Gods familie.
Ik blijf thuis, Heer!
En dat omdat ik me verantwoordelijk weet voor mijn eigen goed,
voor de gezondheid van mijn stad, voor mijn dierbaren en voor het
welzijn van mijn broer, hier bij mij, die Je mij hebt toevertrouwd
om voor hem te zorgen.
Ik blijf thuis, Heer!
En zoals Jij in de stilte van Nazareth beloof ik te bidden, te lezen, te
studeren, te mediteren en me nuttig te maken met kleine werkjes
die ons huis mooier en gastvrijer zullen maken voor straks.
Ik blijf thuis, Heer!
En in de morgen dank ik je voor de nieuwe dag die Je me geeft,
zodat ik hem niet onbenut voorbij laat gaan.
Met verwondering verwelkom ik de dag als een cadeau, een
paasgeschenk.
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Ik blijf thuis, Heer!
En op de middag wil ik luisteren naar de begroeting van de engel.
Ik wil me inzetten voor de liefde, in gemeenschap met Jou die
mens werd om mens onder de mensen te zijn.
Moe en dorstig van de reis des levens, wil ik Jou ontmoeten bij de
bron van Jacob, dorstend naar de liefde van het kruis.
Ik blijf thuis, Heer!
En als de avond me droefgeestig maakt, zal ik Je toeroepen zoals
de leerlingen van Emmaus:
Blijf bij ons, want het wordt al avond en de zon gaat onder.
Ik blijf thuis, Heer!
En ‘s nachts, in gebed verbonden met de vele zieken, de
eenzamen en alle verplegenden en verzorgenden, zal ik wachten
tot de dageraad weer zingt van uw genade.
Dan wil ik iedereen vertellen dat in de storm Jij mijn toevlucht
was.
Ik blijf thuis, Heer!
En ik voel me niet alleen en verlaten,
omdat Jij me zei: Ik ben elke dag bij je.
Zo is het, Heer, vooral in deze dagen van verwarring,
waarin ik naar allen toe wil gaan,
desnoods enkel op de vleugels van mijn gebed,
als ik niet nader komen mag.
Amen.

Gebed van een Italiaans priester, vertaald door Mark Van de Voorde
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Hoe mooi
wanneer
de witte lakens
wapperden
Heer,
Hoe mooi wanneer de witte lakens wapperden
Het raam openging voor de witte handdoek
En de buurvrouw – net op hetzelfde moment
Haar doek buiten hing.
Er applaus weerklonk
Een schuinoverbuurvrouw die we niet goed kennen,
Haar handen ophief en naar ons allen riep
“Zorg voor elkaar! Hou jullie goed!”
Het was ontroerend
De verbinding, daar tussen openklappende ramen
En wapperende witte doeken
Het was als om uit te roepen
“Mensen, ik zie jullie allemaal graag!”
Allemaal, gekend of ongekend.
Hoe mooi het applaus dat opsteeg
Voor allen die zorgen, Heer
Die in Uw spoor,
Dienstbaar zijn,
Dank U dat wij U
Totaal.
Op zovele plaatsen ontmoeten mogen
Alle zorgdragers
Van dokters en verplegers
Tot schuinoverbuurvrouwen die de wereld omarmen
in hun liefdevolle uitroep
Amen.
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Jana Binon

Gebed
vanwege het coronavirus
Lieve God,
Wat moeten we ervan denken
nu het coronavirus zo dichtbij is gekomen
en er al zoveel mensen in ons land besmet zijn?
We willen vertrouwen dat het goed komt.
We willen onszelf en anderen niet bang maken.
We willen realistisch blijven, en verstandig zijn met hygiëne.
Maar we voelen ook onze kwetsbaarheid.
We voelen de ongrijpbaarheid
en de grilligheid van het virus dat om zich heen grijpt.
Sommigen noemen het een hype
en het lijkt ineens over niks anders te gaan.
God geef ons open ogen om al het nodige te doen,
en de durf om te doen wat we niet hoeven te laten.
Geef wijsheid aan onze artsen en verpleegkundigen,
onze bestuurders en wetenschappers.
Geef vertrouwen in hun kunde.
Geef geloof in een goede afloop.
Geef verbondenheid met wie het allerkwetsbaarst zijn,
en met hen die door andere ziekten zich kwetsbaar voelen.
Ons leven is uit en in uw hand.
Behoed ons en bewaar ons.
Amen.
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Vader,

Gebed

Ik voel me verlaten
Ik voel me alleen
Al zolang heb ik geen bezoek meer ontvangen
Al zolang komt er niemand of niets binnen
Die leven van buitenaf brengt
Al zolang zit ik hier tussen vier muren
En wat rest me nog?
Ik kan de lente niet zien
Die buiten bloeit
Ik kan het leven niet zien
Achter de huizen en in de gezinnen
Ik kan de warmte niet letterlijk voelen
Van wie me zo lief zijn
En wie me overeind houden
Het is hard, Vader,
In de herfst van mijn leven
Me nu verlaten te voelen
En toch, en toch,
Is de herfst geen winter
En al kan ik het niet zien
Is er leven, leven ten volle,
Is er lente, zoals elk jaar opnieuw
Bloeit de magnolia,
Piepen de tulpen weer
En toch, en toch,
Zijn wie me lief zijn niet helemaal weg
Al zie ik ze niet,
Ik weet - ze zijn er
En ze blijven van me houden
Zoals ik van ze blijf houden
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En ik besef
Wat ik ten diepste al wist
Uit het oog is niet uit het hart
Nee, ik ben niet verlaten
-hoe hard het ook voeltWant ik kan niet uit de harten vallen
Van al wie me lief zijn
En zij niet uit het mijne
En uit Uw hart kan geen mens vallen
Dank U
Amen.

Jana Binon
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Geen nieuws
Geen angst
Geen zorgen
Geen bijeen gehamsterd voedsel
Maar voedt me
Met Uzelf
Help me
Om op zoek te gaan
Naar wat mij bemoedigen kan
Inspireren kan
Doen stromen kan
Voedt mij, zie mijn honger
Voedt mij met Uzelf
In wezen heb ik niets anders nodig
Dan U
Amen.
Jana Binon
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Vader,
voedt
me

Vader,
Voedt me.

Corona
Er zijn voor elkaar, betekent voor mij ook: Voor elkaar bidden.
Voor familie, vrienden en vriendinnen,
Voor elke mens in nood.
Christenen leven naar Pasen toe, zeker bij vertwijfeling en nood.
Wij geloven dat LEVEN het wint op de dood.
In de kerk zingen wij:
“Christus, uw licht straalt over de aarde”,
En Gij zegt ons: GIJ ZIJT DAT LICHT!!!
pr. Jules Lansen

Gebed om innerlijke vrede in deze onzekere tijden
Onnoembare, ongeziene, God van alle leven,
help me wat rust en kalmte te vinden
als wat buiten gebeurt me opjaagt,
als gebeurtenissen en emoties me overspoelen,
als de zorgen me benauwen,
als de angst mijn hartenklop verhevigt,
als ik niet weet wat te beginnen.
Onnoembare, ongeziene God van alle leven,
Neem me dan bij de hand
En versterk mijn vertrouwen in U.
U bent voor mij als een Vader en een Moeder
En U hebt het beste met me voor,
Ook al verloopt het leven soms anders dan mijn verwachtingen.
Blijf bij mij God,
waak over elk van ons,
Altijd en overal. Amen.
GDD
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Gebed vanwege het coronavirus
Heer onze God,
wij zijn Uw beminde kinderen.
Zozeer hebt Gij de mensen bemind,
dat Gij Uw Zoon gegeven hebt,
om ons mensen te verlossen, ons te vergeven,
ons te genezen en ons te vernieuwen.
De gehele mensheid wordt steeds weer bedreigd
door oorlog, ziekten en natuurrampen.
In deze tijd ervaren wij dit heel bijzonder
door de wereldwijde verspreiding van het coronavirus.
Daarom smeken wij om Uw hulp en Uw bescherming.
Bescherm ons met het kostbaar Bloed van Christus,
breng door deze ziekte de gehele mensheid
tot omkeer en geloof in U,
schenk aan de wetenschappers het inzicht
om deze ziekte effectief te bestrijden,
zegen en bescherm de artsen en het verplegend personeel,
schenk aan de mensen die reeds besmet zijn door dit virus Uw genezende liefde,
schenk aan degenen die gestorven zijn het eeuwige leven bij U,
en schenk ons allen het vertrouwen in U,
dat wij geborgen zijn in Uw hand
en wat ook gebeurt,
Gij alles in ons mensen ten goede zult leiden.
Dat vragen wij U op voorspraak van Maria,
door Christus onze Heer.
Amen.

pater Bartholomé, De Kommel, Maastricht
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Heilige Geest,
hoe spreekt Gij
Heilige Geest, Hoe spreekt Gij
Door zwaaiende geliefden achter slechte videoverbindingen op de telefoon
Door zorgdragers die zo voor de ander leven dat ze zichzelf vergeten
Door muziek die gedeeld wordt, zo mooi, zo zacht, zo hemels schoon
Dat de tijd even stilstaat, en hier en nu verdiept
Door eeuwenoude woorden die weer fris klinken
Door het gratuite delen van mensen, van al hun talenten en liefde
Door de echtheid – het ongecompliceerde pure
Door de lente die zich niet laat tegenhouden
De patatjes die we hoopvol de grond insteken
De zon die helder schijnt, zelfs al is het koud

Jana Binon
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Liederen

die bemoedigen
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Klik op
de knop

We worden
wakker geschud
Stef Bos
Onvoorstelbaar hoe snel de wereld kan veranderen
En wij in verwarring naar buiten kijken
Overspoeld door feiten waar we achteraan lopen
Zonder te weten waarheen
Hoe goed wij ook door de jaren heen hebben geleerd
De kop in het zand te steken
Zelfs ondergronds dringt het nieuws nog tot ons door
En worden wij wakker geschud door stilte
Stilte in straten
Stilte in de beelden waarnaar we kijken
Met andere ogen
Die misschien weer opnieuw moeten leren zien
Tot zover het begin van onze lente
Die ons voorkomt als het eind der tijden
De rest van het leven om ons heen
Fluit er maar op los
Komt uit de knop en bloeit weer open
Vogels leggen eieren met een optimisme die ons vreemd is
De magnolia is gezegend
Want ze kan de krant niet lezen
En de schaduw van een zwaluw stijgt boven zichzelf uit
En vliegt de zomer tegemoet
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Maar onze steden zijn stil
De straten hebben hun stem verloren
Wat anders kunnen wij dan blijven dromen
En geloven in een overwinning
Op een tegenstander die onzichtbaar is
Maar eerst moeten we afstand leren nemen
Afstand nemen van alles
Om te weten wat je mist
Als het er niet meer is
Dat is misschien wat wij nog moeten leren
Een nieuwe tijd ontdekken
Door ons in onszelf te keren
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Klik op
de knop

Let your love be known
Laat je liefde bekend zijn
Bono
Ja, er was stilte
Ja, er waren geen mensen hier
Ja ik loop door de straten van Dublin
En er was niemand in de buurt
Ja ik ken je niet
Nee ik dacht niet dat het me niet kon schelen
Je woont zo ver weg van
Aan de overkant het plein
En ik kan niet bereiken
Maar ik kan bellen
Je kunt niet aanraken
Maar je kunt, je kunt
zingen over daken
Zing door de telefoon
Zing en beloof me dat je niet stopt
Zing zodat je liefde gekend is
Oh laat je liefde kennen
Ja, er is isolatie
Jij en ik zijn er nog steeds
Ja als we onze ogen openen,
Zullen we angst in de ogen kijken
En misschien zei ik het verkeerde
Ja, ik maakte je aan het lachen
Ik denk dat de langste afstand
altijd de laatste mijl is
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En ik kan niet bereiken
Maar ik kan bellen
Je kunt niet aanraken
Maar je kunt, je kunt
zingen over daken
Zing voor me langs de telefoon
Zing en beloof me dat je niet zal stoppen
Zing en je bent nooit alleen
(En nogmaals)
Zing als een daad van verzet
Zing hoewel je hart omvergeworpen is
Zing, als je zingt is er geen afstand
Dus laat je liefde kennen
Oh laat je liefde kennen
Hoewel je hart is omvergeworpen
Laat je liefde kennen
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Ankerlied
Carlos de Soete
Breng ons daar waar mensen leven,
Wachtend op een woord van hoop.
Doe ons delen, doe ons geven,
In Uw Geest zijn wij gedoopt.
Laat uw Naam ons leven worden
Rode draad in ons bestaan,
Ankervast vandaag en morgen,
Kracht en moed om door te gaan.
Breng ons daar waar mensen wonen
Geef hen bij elkaar een thuis,
Waar ze liefde mogen tonen,
Samen delen last en kruis.
Breng ons waar de mens vergeten,
Uitgesloten, zonder recht,
Waar zijn kreet niet wordt geweten,
Vrede niet wordt aangezegd.
Breng ons daar waar in de stilte,
Brood gebroken wordt,gedeeld,
Waar uw Geest doorheen de kilte,
Breekt en zalft en harten heelt.
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Klik op
de knop

Bridge over troubled water
Simon & Garfunkel
When you’re down and out
When you’re on the street
When evening falls so hard
I will comfort you
Als je moe bent
en je je klein voelt,
Als de tranen in je ogen staan,
zal ik ze allemaal drogen
Ik sta aan jouw kant, als het ruige tijden zijn
en je geen vriend kunt vinden.
Als een brug over woelig water
Zal ik mij neerleggen
Als je uitgeput bent
en op straat staat,
Als de avond je zwaar valt,
zal ik je troosten
Ik zal jouw deel overnemen, als de duisternis valt
en de pijn alom is.
Als een brug over woelig water
Zal ik mij neerleggen
Zeil door, zeil voorbij
Jouw tijd om te stralen is gekomen
Al je dromen zijn op weg uit te komen,
Zie hoe ze stralen.
Als je een vriend nodig hebt,
Vaar ik vlak achter je.
Als een brug over woelig water
Zal ik je geest tot rust brengen.
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Klik op
de knop

La Cura
De genezing
Franco Battiato
Ik zal je stilte en geduld brengen
We zullen samen de paden bewandelen
die naar de essentie leiden
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Klik op
de knop

Lean on me
Bill Withers
Lean on me, when you’re not strong
And I’ll be your friend
I’ll help you carry on
For it won’t be long
‘Til I’m gonna need
Somebody to lean on
Soms hebben we allemaal in ons leven pijn.
We hebben allemaal verdriet.
Maar als we wijs zijn,
weten we dat er altijd een morgen is.
Leun op me, als je zwak bent.
Ik zal je vriend zijn,
Ik zal je helpen om door te gaan.
Want binnenkort heb ik misschien
wel iemand nodig om op te steunen.
Schuif je trots opzij
Als ik dingen heb die je wil lenen
En niemand de behoeften kan vullen
Die je niet laat zien.
Leun op me, als je zwak bent.
Ik zal je vriend zijn,
Ik zal je helpen om door te gaan.
Want binnenkort heb ik misschien
wel iemand nodig om op te steunen.
Roep me, wanneer je hulp nodig hebt.
We hebben allemaal iemand nodig om op te steunen
Ook ik heb misschien een probleem dat jij begrijpt
We hebben allemaal iemand nodig…
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Klik op
de knop

We Shall Overcome
Joan Baez
Oh, deep in my heart
I do believe
We shall overcome
some day.
We zullen het te boven komen
We zullen het op een zekere dag te boven komen
Diep in mijn hart
geloof ik het:
We zullen het op een zekere dag te boven komen
En we zullen weer hand in hand lopen
En vredevol samenleven.
We zijn niet bang vandaag,
Want diep in mijn hart geloof ik
Dat we het op een zekere dag te boven komen.
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Klik op
de knop

On the sunny side
of the street
Diana Krall
Grab your coat and get your hat
Leave your worries on the doorstep
Life can be so sweet
On the sunny side of the street
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Klik op
de knop

Hoop doet leven
Will Tura
De eerste schreeuw, er is een baby geboren
Een moeder die kreunt, en huilt en lacht
Hij is zo klein, haar kind, het leven begint
De baby groeit zo snel, hij is zo knap
Kijk mama kijk, z’n eerste stap
Hij kijkt iedereen met grote ogen aan
Die rond hem staan
Er straalt hoop, hoop om te leven
In de ogen van ieder kind
Zonder hoop kan je niet leven
Maar je staat ook niet alleen
Er staan vrienden en familie om je heen
Hij wordt de nieuwe drummer van de band
Deze jongen barstend van talent
Hij droomt van een ster die straalt aan ‘t firmament
Hij weet wat hij wil en hij werkt zo fel
Laat hem maar doen, hij komt er wel
Maar hij wil zo veel en hij leeft zo vreselijk snel
En hij zingt:
Ik stel hoop, hoop in het leven
Ik wil zo zoveel gaan doen
Zonder hoop wil ik niet leven
Maar ik sta ook niet alleen
‘k Heb m’n vrienden en familie om me heen
Op een morgen staat de wereld stil
Zijn vingers voelen koud en kil
Hij vloekt en huilt en bidt: ze blijven kil
Hij weet wat hem te wachten staat
Dit wordt een kruisweg die nooit overgaat
En de zon die langzaamaan onder zal gaan
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Hij kijkt me aan en zegt:
Hoop, hoop doet leven
Ik ga door zolang ik kan
Zonder hoop wil ik niet leven
Maar laat mij nu niet alleen
Ik wil vrienden en familie om me heen
Hij heeft gevochten voor zijn leven
Als een leeuw alles gegeven, de laatste hoop
‘K hoor kinderen spelen op de straat
Zo zorgeloos en vol kattekwaad
Ze zijn het jonge leven dat verder gaat
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Klik op
de knop

Smile
Nat King Cole
If you smile
Thro’ your fear and sorrow
Smile and maybe tomorrow
You’ll see the sun come shining through for you
Lach, zelfs als je hart pijn doet
Lach, zelfs als je breekt
Als er wolken aan de hemel zijn,
zal je het wel redden
Als je maar lacht
ondanks je angsten en zorgen
Lach,
en dan zal je zien dat misschien morgen
de zon zal doorbreken voor jou.
Licht je gezicht op met vreugde
Verberg ieder spoor van verdriet
Wanneer een traan zo dichtbij mag zijn,
is dat het moment dat je moet blijven proberen lachen.
Wat is het nut van huilen?
Je zal zien dat leven nog steeds de moeite waard is
Als je maar gewoon lacht.
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Klik op
de knop

Fragile
Sting
Je denkt er wel eens aan,
in volle coronatijd,
how fragile we are …

71

Literatuurlijst
Teksten
De Paepe, S. (StijnDePaepe)

Muys, A.

2020, 24 oktober, Vraagtekens (Tweet).

z.d., Cursiefje.

Geraadpleegd van https://twitter.com/

Geraadpleegd van https://cdn.nimbu.io/s/

StijnDePaepe/status/1319900378524254209

0moru9g/assets/Bemoedigende%20teksten.pdf

De Paepe, S. (StijnDePaepe)

Rogiers, E.

2020, 31 oktober, Daar ga je weer (Tweet].

z.d., Even alles anders.

Geraadpleegd van twitter.com/StijnDePaepe/

Geraadpleegd van pastoralezorg.be/page/

status/1322448245998669824

elisabeth-zinvol-verbonden-in-tijden-vancorona-woorden-die-spreken-bemoedigende-

Thomas

teksten-en-gedichten/

z.d., Eerste lezing: Voorrang aan het belangrijkste.
Geraadpleegd van kuleuven.be/thomas/

Heytze, I.

pastoraal/vieringen/text.php?id=10721&textty=

2020, 31 maart, Vogels, vissen.
Geraadpleegd van vrt.be/vrtnws/nl/2020/03/17/

Kerknet

ik-ben-besmet-met-poezie-daar-zijn-de-eerste-

2015, 9 december, Zinvolle teksten.

coronagedichten/

Geraadpleegd op kerknet.be/dekenaat-stekeneen-sint-gillis-waas/artikel/zinvolle-teksten

Vandenhoeck, A. (z.d.). Wanneer bekende kaders
dienen te veranderen… Geraadpleegd van https://

Pope Francis

www.pastoralezorg.be/page/elisabeth-zinvol-

2020, 23 maart, Tonight before falling asleep.

verbonden-in-tijden-van-corona-woorden-die-

Geraadpleegd van kuleuven.be/up/english/

spreken-bemoedigende-teksten-en-gedichten/

sustainingoneanother/tonight-before-fallingasleep

Gelaude, K.
2021, Zolang je maar blijft hopen.

Hendrick, R.

Geraadpleegd van pastoralezorg.be/cms2/

2020, 21 maart, Lockdown.

uploads/elisabeth/file/nieuwsbrieven/Zinvol%20

Geraadpleegd van kerknet.be/kerknet-redactie/

verbonden%20in%20tijden%20van%20corona.pdf

artikel/troostend-%E2%80%98coronagedicht%E2%80%99-van-ierse-monnik-gaat-

Casteleyn, D.

viraal

2021, 31 maart). Wanneer jij uittreedt.
Geraadpleegd van vrt.be/vrtnws/nl/2020/03/17/
ik-ben-besmet-met-poezie-daar-zijn-de-eerstecoronagedichten/

72

Vereecke, P.

Hermans, T.

2020, 30 maart, Stilte en leegte.

z.d., De griep van toen.

Geraadpleegd van kuleuven.be/thomas/page/

Geraadpleegd van pastoralezorg.be/cms2/

coronacrisis-10-gebeden/

uploads/elisabeth/file/nieuwsbrieven/
Gebeden%20en%20bezinningsteksten%20

Gelaude, K.

wzc%20Zonnehove%20Covid19.pdf

2020, 30 maart, De vriend van dag en nacht.
Geraadpleegd van pastoralezorg.be/page/

Van den Berg, M.

elisabeth-zinvol-verbonden-in-tijden-van-

2020, 3 april, Thuis.

corona-woorden-die-spreken-bemoedigende-

Geraadpleegd van kerknet.be/pe-sint-

teksten-en-gedichten/

pieter-groot-diksmuide/artikel/ontvangenbezinningsteksten-en-gebeden-pasen-corona

Weel, R.
2020, 27 maart, Zou het kunnen zijn.

Malderik, H.

Geraadpleegd van kapelzavelenborre.be/

z.d., Thuisfietser.

quarantainetijd/zou-het-kunnen-zijn

Geraadpleegd van poezieverrijkt.nl/gedichten/
coronagedicht-van-harmen-malderik/

Litjes, M.
2020, 21 maart, Voelen.

Smit, S.

Geraadpleegd van emmaus-apeldoorn.nl/

z.d., Lief mens in tijden van corona.

teksten-ter-bemoediging-in-deze-weken-rond-

Geraadpleegd van happinez.nl/mooie-wereld/

corona/

lief-mens-in-tijden-van-corona/

Vermassen, J-P.

Vandenabeele, L.

z.d., Ik was ziek.

2020, 3 april, Vreemde tijden.

Geraadpleegd van clemenspoort.be/ik-was-ziek/

Geraadpleegd van kerknet.be/pe-sintpieter-groot-diksmuide/artikel/ontvangen-

Klever, P.

bezinningsteksten-en-gebeden-pasen-corona

1993, Als mensen ziek zijn.
Averbode, België: Altiora.

De Paepe, S.
2021, ‘Wat helpt’: dichter Stijn De Paepe geeft de
natie moed.
Geraadpleegd van https://radio1.be/wat-helptdichter-stijn-de-paepe-geeft-de-natie-moed

73

Gebeden
Interdiocesane Commissie voor Liturgie

Bisdom Brugge

2020, 23 maart, Persoonlijk gebed (2) in

z.d., Barmhartige Vader.

coronacrisis.

Geraadpleegd van pastoralezorg.be/page/

Geraadpleegd van kerknet.be/icl/artikel/

elisabeth-zinvol-verbonden-troostende-en-

persoonlijk-gebed-2-coronacrisis

bemoedigende-woorden/

Janssen, K.

MijnKerk

z.d.). Bidden om hoop, kracht, vertrouwen,

z.d., Gebed vanwege het coronavirus.

nabijheid…

Geraadpleegd van mijnkerk.nl/tijd/gebed-

Geraadpleegd van cdn.nimbu.io/s/0moru9g/

vanwege-het-coronavirus

assets/Bemoedigende%20teksten.pdf
Van de Voorde, M.
Kerk&Wereld

z.d., Ik blijf thuis, Heer!

z.d., Een gebed voor wie pijn heeft.

Geraadpleegd van pastoralezorg.be/page/

(uit: In de stilte tijd voor God, winter 2008, )

elisabeth-zinvol-verbonden-troostende-en-

Geraadpleegd van pastoralezorg.be/cms2/

bemoedigende-woorden/

uploads/elisabeth/file/nieuwsbrieven/
Gebeden%20en%20bezinningsteksten%20

Binon, J.

wzc%20Zonnehove%20Covid19.pdf

z.d., Hoe mooi wanneer de witte lakens wapperden.

Visser, K.

elisabeth-zinvol-verbonden-troostende-en-

z.d., Raak ons aan.

bemoedigende-woorden/

Geraadpleegd van pastoralezorg.be/page/

Geraadpleegd van cdn.nimbu.io/s/0moru9g/
assets/Bemoedigende%20teksten.pdf

Binon, J.
z.d., Gebeden voor bewoners in woonzorgcentra.

Haers sj, J.

Geraadpleegd van pastoralezorg.be/page/

z.d., Verassend verschijn je.

elisabeth-zinvol-verbonden-troostende-en-

Geraadpleegd van cdn.nimbu.io/s/0moru9g/

bemoedigende-woorden/

assets/Bemoedigende%20teksten.pdf

74

Lansen, J.
2020, 3 april, Corona???
Geraadpleegd van kerknet.be/pe-sintpieter-groot-diksmuide/artikel/ontvangenbezinningsteksten-en-gebeden-pasen-corona
GGD
2020, 3 april, Gebed om innerlijke vrede in deze
onzekere tijden.
Geraadpleegd van kerknet.be/pe-sintpieter-groot-diksmuide/artikel/ontvangenbezinningsteksten-en-gebeden-pasen-corona
Pater Bartholomé
2020, 3 april, Gebed vanwege het corona virus.
Geraadpleegd van kerknet.be/pe-sintpieter-groot-diksmuide/artikel/ontvangenbezinningsteksten-en-gebeden-pasen-corona
Binon, J.
z.d., Vader, voedt me.
Geraadpleegd van pastoralezorg.be/page/
elisabeth-zinvol-verbonden-troostende-enbemoedigende-woorden/
Binon, J.
z.d., Heilige Geest, hoe spreekt Gij.
Geraadpleegd van pastoralezorg.be/page/
elisabeth-zinvol-verbonden-troostende-enbemoedigende-woorden/

75

Liederen
https://open.spotify.com/playlist/3Q2CPEbdiA7h2RZ8OuAbKp?si=21073e8f3f154578
Bos, S. (Stef Bos)
2020, 26 maart, Lente 2020, YouTube
Geraadpleegd van https://youtu.be/uUcWs_OFYjI
Bono. [U2 South America]
2020, 18 maart, Let Your Love Be Known (Video Edit), YouTube
Geraadpleegd van https://youtu.be/AlA8p3O1C-U
De Soete, C.
z.d., Ankerlied.
Geraadpleegd van pastoralezorg.be/page/elisabeth-zinvol-verbonden-troostende-en-bemoedigendewoorden/
Simon, P. (Simon & Garfunkel)
2013, 16 april, Bridge Over Troubled Water (Audio), YouTube
Geraadpleegd van https://open.spotify.com/track/6l8EbYRtQMgKOyc1gcDHF9?si=8cee33ac7c634d42
Battiato, F. (Vince3564)
2016, 17 mei, La cura, (versione inedita) con orchestra, YouTube
Geraadpleegd van https://open.spotify.com/track/56tfG2CzhXk7nAEn9eqcxp?si=6a8977e362944c93
Withers, B. (Holly Martins)
z.d., Lean On Me, Live 1972, YouTube
Geraadpleegd van https://open.spotify.com/track/3M8FzayQWtkvOhqMn2V4T2?si=e4af398f4abe4acb
Baez, J. (John1948SevenB)
z.d., We Shall Overcome (BBC Television Theatre, London, June 5, 1965), YouTube
Geraadpleegd van https://open.spotify.com/track/3lM2es3TbqmWjOGAx35fyh?si=8b000b7a4c8a442a

76

Krall, D. (RTL, Toujours aves vous!).
2012, 15 november, On the sunny side of the street en live sur RTL,YouTube
Geraadpleegd van https://open.spotify.com/track/1UNpWZiZFsKFtraOU5lZBG?si=73cdea2efcaa4bc1
Tura, W. (Viva Vlaanderen)
2018, 27 augustus, Hoop doet leven, YouTube
Geraadpleegd van https://open.spotify.com/track/2gkPMjtJHecinQHFXvhDFY?si=498409b6277c4091
Adams Coles, N. (Somewheremaybe)
z.d., Smile, lyrics, Nat King Cole, YouTube
Geraadpleegd van https://open.spotify.com/track/1oDCK7PW72XEZ1pE5rh87A?si=5e62c6daebe542d7
LatinAutor. (Gérard Vidal)
2016, 4 juni, Sting, Chris Botti, Yo Yo Ma, Dominic Miller, Fragile, YouTube
Geraadpleegd van https://open.spotify.com/track/5oE6INocVL9viDow5y8QNM?si=847bb48b30f44e8c

77

Hopelijk hebben deze woorden
je kunnen verwarmen.
Voor meer inspiratie,
kan je ook terecht op
landelijkegilden.be/
inspiratie/pastoraal
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