
‘Tussen Haakjes’ biedt de kans aan 

om vergaderingen te inspireren bij het 

begin van de samenkomst.

In dit nummer gaan we op zoek naar 

wat ons verbindt.

  M A A R T  2 0 2 0

Met Beweging.net en partners organiseren we heel wat inspirerende 
activiteiten die verbindend werken: Soms is het ook goed eens stil te staan 
waarom we voor verbinding kiezen? 

Wat maakt dat beweging.net zich ook het lot van de andere wil aantrekken?

Wat maakt dat we het goede niet alleen voor nu willen waar maken, maar 
ook voor de toekomstige generaties?

Wat maakt dat je een betekenis wil geven aan je leven die verder reikt dan de 
louter materiële voordelen?

In deze Tussen Haakjes vind je teksten die een aanzet van antwoord kunnen 
bieden in de zoektocht naar zingeving.



Kwb-wensen voor een bruisende buurt

 B ereikbaarheid van bestuursleden en leden 

 R ust ige momenten om de violen op elkaar af  te stemmen 

 Ui tz icht  op een goede gezondheid voor jou en je  gezin 

 Inspirat ie  om het hogere doel  van kwb niet  uit  het  oog te ver l iezen 

 Samenleven in verbinding 

 Economische groei  in dienst  van mens en samenleving 

 Nederigheid,  wetende dat de waarheid alt i jd groter  is 

 Drempelverlagend werken zodat iedereen mee kan 

 Energie voor inzet  in wi jk  en samenleving 

 In 2020 werken we samen met jou aan: 

 B elangstel l ing voor wat je  leden bezig houdt 

 Urgente aandacht voor de kl imaatopwarming 

 Universele verbondenheid en wereldsol idarite it 

 R echtvaardigheid op onze kwb-agenda 

 Thuisgevoel  voor mensen op de vlucht 

Wat wens j i j  voor je  groep in 2020? 
En voor je  col lega-bestuursleden 
en leden?

BRUISENDE BUURT 



Quotes over verbinding

De moeras vraagt aan de rivier: 
''Hoe ben je zo helder?''. 
De rivier antwoordt: 
''Ik vloei altijd verder''.

Gedicht van Saadi dat boven de 

ingang van de Verenigde Naties in 

New York staat gegraveerd:  

 

"Alle mensen zijn de delen van 

één lichaam, ieder individu is een 

fonkeling die oplicht uit één enkel 

juweel. Als de wereld één van haar 

bewoners pijn doet, dan heeft 

niemand geen rust meer."

Elke muzieknoot over liefde is 
prachtig. 

 Hudshang Ebtehaj

Liefde komt niet vanzelf, zij 
moet gevonden worden. 

 Shams Langeroodi

Waar, in deze oneindige wereld, 
sta jij ? Waar ben jij ?  
Ik sta in het verste punt van de 
wereld, naast jou. 

 
Overal waar liefde aanwezig is, is 
een aanduiding van jij en ik.

Weet je wat er van jou overblijft na 
je dood? Liefde, goedheid en niets 
anders. 

  Jalal ad-Din Rumi

Welke quote spreekt jou het 
meeste aan?



In zijn boek Authenticiteit stelt Stephen Joseph dat authentieke mensen in hoge mate voldoen aan drie 
voorwaarden.

Stap 1: Ken jezelf
 
Authentieke mensen zijn in staat de waarheid over zichzelf onder ogen te zien, ook al heeft die waarheid 
minder aangename kanten. Ze begrijpen hun persoonlijke geschiedenis en dus ook waarom ze op een 
bepaalde manier denken. Dat geeft hen het vertrouwen dat de beslissingen die ze nemen de juiste zijn, 
zonder dat ze door anderen zijn beïnvloed.

Stap 2: Word baas over jezelf

Een authentiek persoon laat zich niet dwingen in een positie waar hij het niet mee eens is. Hij maakt 
zijn eigen keuzes en neemt daar de verantwoordelijkheid voor. Dat veronderstelt dat hij zijn eigen 
afweermechanismen (excuses, anderen de schuld geven, cynisme...) doorgrondt en zijn angst voor een 
negatieve beoordeling overwint.

Stap 3: Wees jezelf

Wat je hebt geleerd, moet je omzetten in daden en een nieuwe manier van in de wereld staan. Tegenover 
anderen, maar ook tegenover jezelf, door de dingen met aandacht te doen. En dan liefst dingen waarin je 
passies, je waarden en je vaardigheden samenkomen.
Authentiek komt van het Griekse woord authentikos, en dat betekent: ‘handelen op eigen gezag’. Maar je 
kan jezelf niet zijn als je niet baas bent over jezelf (2), en je kan geen baas zijn over jezelf als je jezelf niet 
kent (1).

Stap 1
Ken jezelf

Stap 2 
Word baas 
over jezelf

Stap 3
Wees jezelf

Authentiek zijn, besluit Joseph, is dus een 
simpele formule.
ken jezelf + wees de baas over jezelf + wees 
jezelf = authentiek leven

Authentiek zijn loont ook, besluit de 
schrijver. Je hebt meer zelfvertrouwen, 
ervaart meer zingeving en leeft 
harmonieuzer samen met anderen. Je hebt 
ook minder stress, want het verbergen van 
je authentieke zelf veroorzaakt veel onrust 
en sloopt energie.



10 tips om je op weg te helpen
 
Hoe zet je dit nu om in de praktijk? Joseph stelde een manifest op om authentiek te worden. De 
eerste vijf gaan over het omgaan met jezelf, de laatste vijf over het omgaan met anderen.

10 tips
1. Ken je eigen grenzen en maak die duidelijk kenbaar.

2. Gebruik elke uitdaging in het leven als een kans om over jezelf te leren.

3. Wees je bewust van hoe je je op het moment voelt en vraag je af waar die 
gevoelens vandaan komen.

4. Luister goed naar je eerste intuïtieve reactie en wat je tegen jezelf zegt. 
Probeer je innerlijke, wijze stem te ontdekken.

5. Leer jezelf te accepteren zoals je bent.

6. Richt je niet op de gebreken van anderen. Focus op hun talenten en sterke 
punten.

7. Beperk anderen niet. Wijs hen op de mogelijkheden die ze in zich hebben.

8. Probeer niet om mensen meer op jou te laten lijken. Help anderen om 
meer te worden wie ze zelf zijn.

9. Wees niet overheersend naar anderen toe, maar denk altijd hoe je hun 
unieke richting in het leven kunt steunen.

10.Luister met aandacht naar andere mensen en probeer hun visie op het 
leven te begrijpen.

Stephen Joseph. Authenticiteit. Uitgeverij Lev, 2016. ISBN 978-94-005-0795-1, 288 blz, 19,99 euro.



Niet tevergeefs leven

Enkele weken voor zijn dood
zei de gekende zwarte leider Martin Luther King:

“Als ik ooit zal sterven,
hoop ik dat gij die dag kunt zeggen
dat ik heel mijn leven getracht heb
de hongerigen te voeden 
en de naakten te kleden,
de gevangenen te bezoeken
en allen te beminnen die een beroep op mij deden.
Er zal geen geld zijn dat ik kan nalaten.
Er zullen geen luxueuze aardse goederen zijn voor mijn erfgenamen.

Wat ik wil nalaten, is een toegewijd leven.
Als ik slechts iemand heb kunnen helpen in het voorbijgaan,
als ik maar iemand heb kunnen opbeuren
met een vriendelijk woord of een hoopvol liedje,
als ik maar iemand heb kunnen aantonen
dat hij de verkeerde weg opging,
dan heb ik niet tevergeefs geleefd,
dan heb ik de wil van de Meester volbracht.”

[Martin Luther King, 1929-1968]



Dit is voor de renners

Je vous souhaite de souhaiter

Je vous souhaite de désirer.
Le bonheur, c’est déjà vouloir.
Comme en droit pénal, l’intention vaut l’action.
Le seul fait de rêver est déjà très important.
Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir.
Et l’envie furieuse d’en réaliser queques-uns.
Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer,
et d’oublier ce qu’il faut oublier.
Je vous souhaite des passions.
Je vous souhaite des silences.
Je vous souhaite des chants d’oiseaux au réveil,
et des rires d’enfants.
Je vous souhaite de respecter les différences des autres parce que le 
mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir
Je vous souhaite de résister à l’enlisement,
à l’indifférence
et aux vertus négatives de notre époque.
Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche, à l’aventure, 
à la vie, à l’amour, 
car la vie est une magnifique aventure et nul de raisonnable ne doit y 
renoncer sans livrer une rude bataille.
Je vous souhaite surtout d’être vous, fier de l’être et heureux,
car le bonheur est notre destin véritable.” 

[Jacques Brel]



Vasten

Vasten is niet alleen een frietje minder eten
of eens voor de tv zitten zonder chips.

Vasten is ook nadenken
over je eigen plaats in de wereld

en ontdekken hoe belangrijk
andere mensen daarin zijn.

Als je zo kan ontdekken
dat de wereld niet rond jou draait,

kan je sterven aan je eigen egoïsme.
En als je zo dan ook nog

meer oog kan krijgen voor anderen
en hen centraal zet in je leven,

dan kan je misschien ook wel spreken 
van verrijzen.

Wilt U mij

Wilt u mijn handen Heer,
om vandaag de armen en de zieken te helpen?
Heer, vandaag geef ik U mijn handen.

Wilt u mijn voeten, Heer,
om wie een vriend nodig heeft, vandaag te 
bezoeken?
Heer, vandaag geef ik U mijn voeten.

Wilt u mijn stem, Heer,
om vandaag te vertellen van uw liefde
aan wie dat nodig heeft?
Heer, vandaag geef ik U mijn stem.

Wilt u mijn hart, Heer,
Om vandaag werkelijk iedereen te beminnen?
Heer, vandaag geef ik U mijn hart.

[Moeder Teresa (1910 – 1997)]



Alles van waarde is weerloos

Alles van waarde 
is weerloos, 
het eigenlijke 
kan niet worden gezegd: 
vanwaar, waarheen, waartoe 
blijft onuitsprekelijk. 

Toch noemen en vieren 
wij U, 
die God en goed zijt 
om wat waar
en U heilig is 
naam te geven onder ons,
om wat in woorden 
niet is te vangen 
tot klinken te brengen, 
om bij tij en ontij 
op vaste grond te staan, 
met U onze weg te gaan. 

[Peer Verhoeven]

Wens 

Ik wens je de vreugde van de kleine dingen
en niet meer zorgen dan je dragen kan.
Ik wou dat je elke morgen ‘ja’ kan zeggen
tegen het gezicht dat je in de spiegel ziet.

Ik wens je lieve mensen dichtbij
als je van binnen pijn hebt,
en de stille moed steeds opnieuw te beginnen
en te her-beginnen.
Voor alles wens ik je toe dat je gewoon blijft,
of het terug wordt,
geduldig met jezelf
in het besef dat anderen
ook geduld moeten opbrengen om jou …
en weet dat je tijd mag verliezen
om gelukkig te zijn
om door te slikken wat moeite kost
en te herkauwen wat je deugd deed.

Ik wens je een hart dat klopt op het ritme
van licht en donker, van eb en vloed,
want alles wat groeit, groeit langzaam …
en vergeet niet te lachen,
geniet van je eigen dwaasheden
en loop warm om het geluk
van je medemensen.

[Ward Bruyninckx ‘Sporen van menswording’]



Het is van het allergrootste belang

Het is van het allergrootste belang
dat mensen bij elkaar thuis mogen komen.
Het gevoel hebben dat je welkom bent,
geeft aan het leven zin en inhoud.
Je mag zijn wie je bent.
Er is ruimte voor je vreugde en verdriet.
Je ontmoet een luisterend oor.
Je deelt in elkaars leven.
Waar je gastvrij ontvangen wordt
of waar je je deur naar anderen openzet,
daar vind je geborgenheid en liefde.
Het geeft je alle kansen om een nieuwe mens te worden.
Er is geen sprake van 'moeten' maar van 'mogen'.
Je hoeft geen stand op te houden,
omdat je je helemaal aanvaard weet.
Je voelt dat je elkaar op handen kunt dragen.
Je hoeft je niet te verliezen in zorgen en drukte,
want je bent er allereerst voor elkaar.
Je maakt daarin de naam van God waar,
de naam die luidt: Ik-zal-er-zijn-voor-jou.
Waar mensen elkaar echt ontmoeten,
daar is ruimte voor een Godsontmoeting.
Hij laat Zich zien in het gelaat van de ander.
Het geeft je nieuwe kracht, nieuw leven.
Het laat je zien, dat er maar één ding belangrijk is:
je openstellen voor elkaar en voor God.

[Wim Holterman osfs]

Niemand heeft U ooit gezien

God,

niemand heeft U ooit gezien.

Maar wij hebben u Naam horen fluisteren

in de wind.

Wij hebben uw Naam gelezen

aan de wolkenhemel,

indrukwekkend rood.

Wij zagen een glimp van U

toen we het pasgeboren kind

in onze armen namen.

en wij vonden een spoor van U

toen we ons o zo gelukkig voelden.

wij hadden weet van U

toen wij zagen hoe een arme stadsvrouw

de bedelaar iets toestopte.

Niemand heeft U ooit gezien,

wij lezen alleen de tekenen.

en dan kunnen we niet anders

dan een melodie aanheffen

-niet te luid-

die uw Aanwezigheid bezingt.

[Jean Bastiaens]



Vrede

Als je gelooft dat een glimlach sterker is dan een wapen,

als je gelooft in de kracht van een uitgestoken hand,

als je gelooft dat anders-zijn een rijkdom is en geen gevaar,

als je gelooft dat wat mensen bijeen brengt belangrijker is

dan wat ze verdeelt, dan komt er vrede.

Als je de ander bekijkt met een beetje liefde,

als je bereid bent de eerste stap te zetten 

en niet te wachten op de ander,

als de blik uit een kinderoog jouw hart kan beroeren,

als je vreugde vindt in de vreugde van je buur,

als de ongerechtigheid jegens een ander je evenzeer beroert als die 

jegens jezelf, dan komt er vrede.

Als je in een vreemdeling een broer ziet,

als je een beetje tijd kan geven gewoon uit liefde,

als je aanvaardt dat een ander je een dienst bewijst,

als je met het gedeelde brood ook een stuk van je hart geeft,

dan komt er vrede.

Als je gelooft dat vergeving verder reikt dan wraak,

als je kan zingen om het geluk van anderen,

als je kan luisteren naar een zoekende die je tijd in beslag neemt

en hem toch kan toelachen, dan komt er vrede.

Als je kritiek kunt aanvaarden zonder zelfverdediging,

als je de eigen schuld niet afreageert op een ander,

als je boosheid ziet als een zwakheid

en niet als een bewijs van macht, dan komt er vrede.

Als je geen schepen achter jou verbrandt,

als je liever benadeeld wordt dan iemand onrecht aan te doen,

als je gelooft dat de vrede mogelijk is, dan komt er vrede.

Wachten 

Het begon al in de moederschoot, 
negen maanden wachten … 
En dan: 
wacht maar tot je groot zult zijn … 
wachten op de liefde, 
wachten op nieuw leven, 
wachten op je pensioen, 
wachten op genezing, 
wachten ...
als de wachters die uitzien naar de morgen. 

Leven is wachten, 
wachten op U, mijn God, 
die vervulling zijt. 

[Manu Verhulst]

Voor elkaar

Waar mensen het opnemen voor elkaar,
waar mensen op hun eigen ritme kunnen 
meedoen,
waar iedereen welkom is en wordt betrokken, 
waar mensen elk met eigen talenten kunnen 
deelnemen,
waar mensen kunnen thuis komen bij elkaar,
daar wordt Gods droom waar,
daar wordt het werk van Jezus voortgezet.

God geeft ons zijn wijsheid en kracht
om elkaar te bemoedigen en ons geloof te delen,
om ons samen in te zetten voor Gods droom,
om Jezus na te volgen en op te komen
voor een wereld, waar iedereen kansen krijgt
om te leven en zich te ontplooien
om elkaar vast te houden in die kwetsbare 
droom.



Blinde of ziende 
(bij Johannes 9, 1-41, genezing van een blinde)

Doe ons zien, Jezus,
met jouw ogen,
verder dan onze neus lang is.

Doe ons zien
wie alleen zit en wacht op hulp
om opnieuw te mogen leven.

Doe ons zien
dat elk levensverhaal
meerdere gezichtspunten heeft.

Doe ons zien
dat elk moment het geschikte moment is
om goed te doen.

Doe ons zien
dat het beoefenen van de liefde
boven de wet staat.

Doe ons zien
dat ons eigen gelijk
niet altijd juist is.

Doe ons zien
dat wij niemand veroordelen
voor altijd.

Doe ons zien, Jezus
opdat ook wij 
mogen geloven …

[Wies Merckx]

Laten wij leven 

Laten wij leven vanuit onze hoop,

dan zien we verder.

Laten wij leven vanuit de liefde,

dan zien we dieper.

Laten wij leven vanuit het geloof,

dan zien we alles in een ander licht.

Handen

Gelukkig is de mens die tot het einde
handen mag voelen die goed doen.

De hand die met aandacht wast.
De hand die met zorg aankleedt.
De hand die met liefde kamt.
De hand die met tact aanraakt.
De hand die met het hart troost.

Geen mens kan leven
zonder die hand, 
die teder is, 
die behoedt,
die beschermt 
en bemoediging uitstraalt.

Tot het einde toe
verlangt de mens naar die hand,
totdat er die andere Hand is,
die alle wonden geneest,
die alle pijn heelt,
die alle tranen wist.

Tot die tijd
kunnen onze handen 
een voorproef zijn van die handen,
en handen en voeten geven 
aan de liefde 

die onmisbaar is.

[Marinus van den Berg]


