




Het wordt steeds vroeger donker
de winter is in zicht
alles keert naar binnen
de gordijnen gaan weer dicht
De tijd staat op een kruispunt
niemand weet waarheen
De schoonheid is soms ver te zoeken
De dromer staat alleen



Geef licht
geef licht
voor een uitweg uit het donker
Geef wat er vaak niet is
Geef licht
geef licht
geef alles wat je hebt
Geef de liefde een gezicht



Zie de wereld om ons heen
Zie de leugen die regeert
Zie de ongeleide leiders
Zie hun volk dat crepeert
En zie de oorlog die maar doorgaat
ook al is ze ver van hier
Onze wereld is te klein
om het niet te willen zien



September 2020



Wie ben jij 
en wat lig je raar 
en waar zijn je emmertje en je schepje?                                       

Micha Havel







Vaak verborgen





Geef licht
geef licht
Geef ruimte en geef uitzicht
Geef wat er vaak niet is
Geef licht
geef licht
Geef alles wat je hebt
Geef de liefde een gezicht



Ik stak mijn kop onder de grond
maar de haan die bleef maar kraaien
alsof hij zei: ‘je moet iets doen
om een verschil te kunnen maken’
Je kunt verdrinken in cynisme
alsof het toch niets uit kan halen
maar in de verte schijnt een ster
die de richting kan bepalen

WEES

WAAKZAAM
(Mc 13, 33-37)



…….soms zijn ze groot, 
soms zijn ze klein …..
je hoeft ze niet te zoeken, 
je kan ze ook zijn…..



Op de basisschool in het 
Brabantse dorp Hapert 
geeft juf Kiet les in de 
instroomklas aan kinderen 
van asielzoekers. Hun 
trauma’s en onzekerheden 
uiten zich soms in angst en 
agressie maar in de zorg 
van de immer geduldige juf 
Kiet kunnen ze terug kind 
zijn en spelen. 
‘De kinderen van Juf Kiet’ is 
een pracht van een film, 
een ode aan de 
weerbaarheid van het kind 
en aan de tomeloze inzet en 
toewijding van juf Kiet, de 
juf die je ieder kind 
toewenst. 



‘De leraren die me hebben geholpen – en door wiens toedoen ik zelf ook 
leraar ben geworden – hebben zich niet het hoofd gebroken om 
verklaringen te vinden voor mijn slechte prestaties op school. 
Ze hebben hun tijd niet verdaan met het zoeken naar oorzaken, en nog 
minder met me daarover uit te vragen of er me de les over te lezen. 
Het waren volwassenen die geconfronteerd werden met tieners in 
risicosituaties. Ze wisten dat het dringend was. Ze zijn voor ons in de bres 
gesprongen. Ze kregen ons niet direct te pakken. 
Ze zijn opnieuw gesprongen, dag in dag uit, steeds opnieuw… 

Uiteindelijk hebben ze me eruit weten te krijgen, 
en met mij vele anderen. 
Ze hebben ons letterlijk de helpende hand gereikt. 
We danken ons leven aan hen.’   

Uit de mail van een leraar na een vorming…



En Hij geeft licht
geeft licht
voor een uitweg uit het donker
voor wat er vaak niet is
Dus geef licht
geef licht
Geef alles wat je hebt
Geef de liefde een gezicht





Een adventswens….





Spits onze oren, 
scherp ons zien, 
open ons hart. 
Wees Gij ons licht 
in deze duistere tijd. 

Maak ons waken actief, 
‘te doen’, 
naar het voorbeeld van Jezus. 
Zo wordt nieuw leven geboren 
in onszelf 
en in uw wereld: 
hemel op aarde…

Wies Merckx 

Meisje tussen licht en donker
Michiel Wijnberg



Ik wens je
een wakkere advent
met steeds meer licht
op weg naar Kerstmis… 


