
‘Tussen Haakjes’ biedt de kans om 

vergaderingen te inspireren bij het 

begin van de samenkomst.

In dit nummer willen we sociale 

beweging maken.
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Gegroet lezer

Beweging.net en haar partners zijn er weer met inspirerende teksten. Dit keer 
met een bijzonder nummer. Niet zozeer wat betreft de vorm, maar wel door 
de inhoud. 
Al twee maanden worden we geconfronteerd met het Covid-19 virus en dat 
heeft grote invloed op ons persoonlijk leven, onze samenleving als geheel, 
maar ook op ons bewegingsleven. Dat ligt nu zo goed als stil. Ons heel sociaal 
leven is in crisis. 

Zou het kunnen dat deze crisis, zoals alle crisissen, ook een kans inhoudt om 
te ontdekken en aan den lijve te ervaren wat echt belangrijk is in het leven? 
We kunnen het alleen maar hopen. 

Misschien kan deze woestijntijd uiteindelijk toch eindigen in het beloofde 
land. Maar de woestijn zullen we in elk geval door moeten en een beetje 
woestijn zullen we altijd met ons en in ons meedragen.

Ook in deze tijd is het belangrijk dat we zien, oordelen en handelen om te 
komen tot waar we graag naartoe willen. De hemel op aarde, een zorgzaam 
samenleven, iedereen mee …

De teksten die we u aanbieden hebben we de voorbije tijd verzameld en we 
hopen dat ze een lichtpuntje kunnen zijn voor nu en de komende tijd.



Een beter wij 
Een beter wij  
begint bij iets minder mij.  

En dus.  
Raak mij niet aan.  
Wees mij nabij.  

Hoe vreemd is het om elkaar niet te mogen aanraken.  
Beter worden, doen we vandaag  
door minder aan onszelf te denken.  
Geen handdruk, geen omhelzing, of zoen.  
We houden afstand.  

En toch.  
Ver van elkaar zijn we elkaar nabij.  
Deze tijd van verwarring brengt ons samen.  
We hebben mekaar broodnodig.  
Sommigen hebben ons meer nodig dan anderen.  
Laten we daarom doen wat we kunnen.  
Laten we méér doen dan we kunnen.  

Laten we thuis blijven én naar elkaar zwaaien.  
Laten we elkaar bellen  
én kaartjes schrijven naar wie geen bezoek meer krijgt.  
Laten we boodschappen doen én delen wat we hebben.  

Laten we dankbaar zijn.  
Dankbaar om deze kans tot verstilling.  
Dankbaar voor wie naar buiten gaat  
om zieken te beschermen en te genezen.  

Ik raak jou niet aan.  
Maar ik ben je nabij. 



 

Voor alles in het leven is een tijd 

Een tijd om te huilen 
en een tijd om te lachen. 
Een tijd om machteloos toe te kijken 
en een tijd om te applaudisseren. 
Een tijd om te omhelzen, 
en een tijd om afstand te houden. 
Een tijd om te rouwen om verlies 
en een tijd om goed te zorgen voor elkaar. 
Een tijd om los te laten 
en een tijd om heel te maken. 
Een tijd om stil te staan 
en een tijd om terug naar actie over te gaan. 
Er is een tijd van Goede Vrijdag 
en er zal altijd weer een tijd van Bevrijden komen. 

[Lydia Van Hirtum] 



Goed zijn 
Overal zie je mensen, 

die stand houden in het goed-zijn: 
toegewijd aan elkaar: 

koffie maken, een tafel dekken, 
wonden verbinden, de moedeloosheid bezweren, 

terugvechten, de dood weerstaan, 
stil voortdoen, de ‘courage’ niet verliezen … 

En waar de een zegt: ‘We kunnen niets meer doen ...’ 
zegt een ander: ‘We kunnen nog veel betekenen.’ 

Waar de een zegt: ‘Dit is het einde ...’ 
zegt een ander: ‘Hier is een nieuw begin.’ 

Zet meer komma's dan punten. 
Er is meer licht dan je weet. 

[Marinus van den Berg] 



 

Hoop is 
dat gevangen zitten 
niet het laatste is; 
dat honger hebben 
niet het laatste is; 
dat je werk verliezen 
niet het laatste is; 
dat macht die triomfeert 
niet het laatste is; 
dat terreur die blindelings  
moordt en doodt 
niet het laatste is; 

Hoop is 
dat iemand zien sterven 
niet het laatste is; 
dat schuld hebben 
niet het laatste is; 
dat ‘het kan me niet schelen’ 
niet het laatste is; 
dat uit je land moeten vluchten 
niet het laatste is; 
dat in de steek gelaten worden 
niet het laatste is; 
dat er geen zin meer in zien 
niet het laatste is; 
dat het allerlaatste wat we zien 
van een mens 
en zijn bestaan hier op aarde 
toch niet het laatste is ...

[Geert Dedecker]

Hoop



Verrijzenis 

En de mensen bleven thuis. 
En ze lazen boeken, en luisterden, en ontspanden. 
En deden oefeningen, en maakten kunst, en speelden 
spelletjes. 
En leerden nieuwe manieren van zijn, en waren stil. 
En ze luisterden met meer aandacht. 

Sommigen mediteerden, sommigen baden, 
sommigen dansten. 
Sommigen kwamen hun schaduwen tegen. 
En de mensen begonnen anders te denken. 

En de mensen genazen. 
En in de afwezigheid van mensen die  
onwetend, gevaarlijk, en harteloos leefden,  
begon de Aarde te helen. 

En toen het gevaar geweken was,  
en de mensen weer samenkwamen,  
rouwden ze om hun verlies. 
En maakten ze nieuwe keuzes,  
en droomden ze nieuwe dromen. 

En creëerden ze nieuwe manieren  
om de Aarde volledig te helen, 
omdat ze zelf geheeld waren. 

We hopen dat na de coronacrisis  
niet alleen het virus overwonnen wordt,  
maar dat er ook een nieuwe manier van leven mogelijk 
wordt,  
dat er een politiek kan groeien  
in dienst van de mens en niet van de winst. 

Dat zou nog eens goed nieuws zijn, 
een nieuwe verrijzenis. 

[naar Kitty O’Meara]



laat ons voelen 
laat ons denken 
laat ons bezinnen 
laat ons spreken 

laat ons hopen 
laat ons vertrouwen, 
laat ons bidden 
laat ons verbinden 

laat ons zorgen 
laat ons werken 
laat ons beminnen 
laat ons dansen 

laat ons ademen 
laat ons groeien 
laat ons bloeien 
laat ons geloven 

in herstel en 
genezing 
van onszelf en de 
anderen 
de wereld 
en de kosmos 

laat ons stilletjes 
ontwaken 
laat ons stilletjes 
bewust worden 
laat ons langzaam 
heropleven 
laat ons elkaar 
opnieuw en anders 
ontmoeten 

Van lockdown naar wake-up
van veraf naar dichtbij 
van essentieel naar 
niet-essentieel 
van onszelf naar de 
anderen 

[Luc Legrande]



Een hart vol moed en mededogen 

W e leven in een vreemde tijd. We maken dingen mee die de 
meesten onder ons nog nooit hebben meegemaakt. 

Veel van wat we altijd normaal vonden, is dat opeens niet 
meer. Veel mensen met wie we vertrouwd zijn, kunnen we alleen nog 
op afstand zien. Een knuffel, een zoen, zelfs een schouderklopje 
moeten we bewaren voor later. Zoveel plannen moeten we laten 
schieten of on hold zetten. Er zijn mensen die ernstig ziek worden en 
mensen die sterven. 
Veel van wat er gebeurt, maakt ons bang en onzeker. Wat zullen de 
gevolgen zijn voor onszelf, voor onze geliefden, voor onze vrienden 
en buren? Zullen we blijven opkomen voor wie dreigt uit de boot te 
vallen? Hoe zal onze wereld er uitzien als dit voorbij is? 
Elk op onze eigen manier denken we na over ons leven, over de 
wereld en onze plek daarin. Elk met onze eigen overtuiging gaan we 
op zoek. Onze weg is verschillend, maar we komen elkaar 
voortdurend tegen. 
En één ding beseffen we allemaal: alleen samen kunnen we op deze 
veranderingen een antwoord op bieden. 
Overal slaan mensen de handen in elkaar. 
Hoe verschillend we ook zijn, we bieden samen hulp waar die nodig 
is. In de zorg, in de buurt, op zoveel andere plekken. 
Want we weten allemaal dat mensen kwetsbaar zijn. Dat deze crisis 
mensen pijn doet en doet wankelen. Dat er voor veel mensen extra 
zorgen opduiken. Dat wie het al niet makkelijk had, nu extra onder 
druk staat. 
Maar in ons land leven we dicht bij elkaar, ook als we in ons kot 
moeten blijven. We horen samen, ook als we apart moeten leven. 
Voor ons allen is elke mens de moeite waard. Hoe oud of hoe jong hij 
of zij ook is. Van welke kleur, overtuiging, geaardheid of taalgroep 
ook. We zijn elke dag blij met onze verschillen, maar we koesteren 
ook wat we delen. En dus laten we elkaar niet los. We houden ons 
aan elkaar vast en trekken elkaar omhoog als het nodig is. We geven  



onze hoop op een wereld van vrede en rechtvaardigheid handen en 
voeten, elke dag opnieuw. 
Als ons hart bang en onrustig is, keren we tot het diepste in onszelf. 
We gaan op zoek naar de grote droom die de kern uitmaakt van 
waarin we geloven. Dat waar we naartoe willen met ons leven, met 
onze wereld. Want onze wereld is prachtig en is de thuis van alle 
mensen. Voor die droom hebben we vaak andere namen, andere 
rituelen en gewoontes. Maar het is de bron van wat ons bezielt. 
Ons leven is door elkaar geschud. Maar die grote droom zien we 
misschien helderder dan ooit. Het zal niet gemakkelijk worden. En 
velen zullen denken dat alles bij het oude kan blijven. Toch kan deze 
crisis ook een kans betekenen om samen werk te maken van een 
eerlijke wereld voor iedereen. Waarin mensen keuzes maken met 
oog voor hun eigen verlangens, maar ook met oog voor anderen en 
voor de natuur. Dan zal er vrede zijn. 
Want samen reiken we naar het licht. Samen delen we de hoop. 
Vertrouwen en geloven doen we samen. Samen vinden we nieuwe 
ademkracht. Met een hart vol moed en mededogen gaan we verder. 
Dankbaar om wat er is en hoopvol om wat nog moet komen. 

[Kolet Janssens voor ORBIT] 
 



 

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. 

Lockdown



Vandaag bereiden kerken, synagogen, 
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. 
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. 



Zolang je blijft hopen 
kan iedere stap 
in het donker 

alleen maar een stap 
naar het licht zijn. 

[Kris Gelaude] 

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]



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]



Nadien 
En alles kwam tot stilstand ... Door een heel kleine, onzichtbare parasiet, onzichtbaar 
voor het oog. Wat een ironie!  

Maar wat nadien?  
We zullen beslissen om een dag in de week stil te vallen omdat we ons zullen herinneren 
dat dat goed is; we zullen die dag zondag noemen! 

Nadien?  
Diegene die onder een dak wonen zullen minstens drie avonden in de week samen 
doorbrengen om te spelen, te praten, voor mekaar te zorgen en te telefoneren naar 
papa die alleen woont. We zullen dat familie noemen! 

Nadien? 
We zullen in onze grondwet schrijven dat we niet alles kunnen kopen; dat er een verschil 
is tussen een nood en een gril, tussen verlangen en lust; dat een boom tijd nodig heeft 
om te groeien; dat de mens nooit almachtig is geweest en het ook nooit zal zijn; meer 
nog, dat die beperking en kwetsbaarheid in ons wezen is ingegrift als een zegen omdat 
het de voorwaarde voor liefde is. We zullen dat wijsheid noemen. 

Nadien? 
We zullen elke dag applaudisseren, niet alleen om 20 u voor het personeel in de zorg, 
maar ook voor de vuilnismannen om 6 u, de postbodes om 7 u, de slagers om 8 u, de 
buschauffeurs om 9 u, de verkozenen om 10 u ... Ja, inderdaad ook voor de verkozenen 
want we zullen de dienst voor het gemeenschappelijk goed herwaarderen. En we zullen 
dat dankbaarheid noemen. 

Nadien? 
We zullen ons niet meer ergeren aan de wachtrijen aan de kassa in de winkel en we 
zullen van de gelegenheid gebruik maken om met de mensen voor en achter ons een 
praatje te slaan. Want we zullen herontdekken dat de tijd een cadeau is en dat we elke 
minuut moeten proeven. We zullen dat geduld noemen. 



Nadien? 
We zullen de bestaande en nieuwe WhatsApp-groepen omvormen tot echte 
groepen waarmee we de tafel delen, boodschappen voor mekaar doen of de 
kinderen naar school brengen. En we zullen dat broederlijkheid noemen. 

Nadien? 
We zullen met onszelf lachen over de periode dat we mee draafden in een machine 
die onze levens dicteerden en onze planeet beschadigden. We zullen opnieuw het 
juiste centrum vinden en geen mensen meer opofferen aan welk systeem dan ook. 
En we zullen dat rechtvaardigheid noemen. 

Nadien?  
We zullen ons herinneren dat dat virus geen onderscheid maakte volgens 
huidskleur, cultuur, herkomst of religie. We zijn gewoon allemaal mensen. En als we 
het slechte aan mekaar kunnen doorgeven, kunnen we ook het goede aan mekaar 
doorgeven. We zullen dat menselijkheid noemen. 

Nadien?  
Er zullen veel lege zetels en stoelen zijn in onze huizen en onze families. Maar we 
zullen samen zoveel verdriet hebben moeten verwerken en zo intense momenten 
beleefd hebben, dat we die band tussen ons zullen ontdekt hebben; een band 
voorbij de dood; een band die deze en gene kant van de straat verbindt; een band 
tussen deze en gene kant van de dood en het Leven. We zullen deze God noemen. 

Nadien? 
Het zal helemaal anders zijn, maar om dan verder te kunnen leven zullen we een 
ander soort dood onder ons moeten overwinnen. Want er is geen opstanding 
zonder passie, geen echte vrede zonder je eigen haat te overwinnen, geen 
vreugde zonder door het verdriet te gaan. Voor die langzame omvorming die zich 
in de stilte van ons hart afspeelt, daarvoor is er geen woord ... 
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