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Liefdevolle God, 

uw boodschap is verrassend:  

U ziet iedereen-van-ons als uw welbeminde(n). 

Iedere mens hebt Gij geschapen, 

uniek en telkens anders dan de anderen. 

 

Eenieder heeft zijn gedachten, 

zijn eigen gevoelens en gevoeligheden, 

zijn eigen manier van leven. 

Wij danken U voor deze rijke diversiteit 

van taal, aard, godsdienst, ras en cultuur. 

 

Geef ons een brede horizon van ruimdenkendheid, 

houd ons hart en onze geest geopend,  

ook voor wie anders zijn of geloven dan ik of wij. 

 

God, 

schenk ons een geest van eerbied en begrip 

voor het anders-zijn van anderen om ons heen, 

naar het voorbeeld van Jezus, 

die totaal mens-voor-anderen was. 

 

Sterk ons om anderen én onszelf graag te zien. 

Leer ons mild te zijn in onze beoordeling. 

Laat ons eerst het goede ontdekken in de ander. 

Doe ons uw beeld op het spoor komen  

in iedere medemens. 

 

Maak van ons liefdevolle-verdraagzame mensen 

met aandacht en luisterbereidheid. 

Laat ons groeien-in-dialoog. 

Dan zullen we verrassend vreugdevol leven. 

Amen. 

Velen 

worden onderweg moedeloos 

bij gebrek aan 

aanmoediging, aan erkenning. 

Ze voelen zich niet aanvaard en erkend zoals ze zijn. 

 

Men vit wel op kleine details die onaf zijn, 

niet helemaal aan de verwachtingen 

beantwoorden of voldoen,  

maar men ziet de inspanning niet, 

het pogen en proberen, 

en vooral 

men beseft gewoon niet 

wat er plots in hen kan omgaan. 

 

Waarderen 

is al de waarde eren 

die er is, 

is de andere erkennen 

met zijn gaven en talenten,  

aanmoedigen is moed geven 

bij wat zij bezig zijn te realiseren 

aan vrijheid, 

verantwoordelijkheid, 

aan verbondenheid. 

 

Daarom hebben 

aanmoediging en erkenning 

te maken 

met geloof in en geduld met de andere. 

En vooral ook 

de andere 

onvoorwaardelijk proberen te aanvaarden 

zoals hij of zij is. 

Gezien, erkend en bemoedigd worden 

is het begin  

van de zingeving voor de andere. 

 

Daarom het smeulend pitje niet doven,  

het geknakte riet niet breken,  

jonge mensen kansen geven, 

is vandaag de deur openen voor morgen. 


