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EEN WENS 

 

Mijn wens is: 

dat je minstens één mens mag hebben  

bij wie je geborgen bent, 

in wie je vertrouwen stelt, 

bij wie je thuis kan zijn. 

 

Mijn wens is: 

dat je minstens elke dag één fijn moment  

mag beleven, een ontmoeting, 

een lach, een uitgestoken hand, 

een blik vol begrip, 

iets schoons, 

iets goeds, 

iets dat je boeit, 

iets waarbij je herademt, 

opnieuw moed krijgt, gaat zingen, 

danken en dienen, 

iets dat je stil maakt, dat je ontroert, 

iets dat je bidden doet. 

 

Mijn wens is: 

dat je minstens één mens mag gelukkig maken  

door je spreken, 

je luisteren, je goedheid, 

je aanwezigheid, je vriendschap. 

 

Mijn wens is: 

dat je dan elke avond zachtjes kan zeggen; 

het leven is goed, 

ik dank U, God.  

 

Ward Bruyninckx 

EEN VERHAAL MET EEN VERRASSENDE POINTE 
Ik dacht dat ik ze kende,  
tot ik op een dag het wonder zag! 
Ze stonden met hun voeten in dezelfde grond, 
met hun hoofd in dezelfde lucht, 
in dezelfde zon en in dezelfde regen. 
En de appelboom maakte appels, 
en de perenboom, tien meter verder, peren! 
Heel normaal, zeiden de mensen. 
Maar ik kon mijn ogen niet geloven. 
Met hetzelfde wat ze haalden uit dezelfde grond, 
uit dezelfde lucht, dezelfde regen  
en dezelfde zon, maakte de ene boom peren 
en de andere iets verder appels. 
En die zijn zo verschillend van vorm,  
van kleur, van geur, van smaak. 
Zo'n wonder had ik nog nooit gezien! 
 
schrijver onbekend 

Mensen leven en geloven op verschillende wijzen. Namen 
van God en de daarbij horende gevoelens worden van 
jongs af aan in de opvoeding doorgegeven. 
Geen wonder dat er zelfs binnen de christelijke 
godsdienst verschillen zijn.  
Mensen voelen aan dat het spreken over God nooit God 
ten volle kan omvatten. 
In de namen die men aan God geeft,  
liggen de eigenschappen  
die gelovige mensen aan God toeschrijven. 
Aandacht voor de verscheidenheid zijn een kans tot 
wederzijdse eerbied, begrip voor elkaar en verdieping.” 
 
Uit het leerplan godsdienst, zesde leerjaar BuSO OV2 

We staan aan het begin van een nieuw tijdperk 

van religieus zoeken,  

waarvan niemand het resultaat  

kan voorspellen. 

 

Charles Taylor in A Secular Age 


