BIJSCHRIFT
zo snel als
de donkere
wolken
samenkomen

SCAN MIJ

zondag 7 maart

3de vastenzondag B
Heer, laat Uw huis mijn thuis zijn.

zo snel
kan ook
de zon weer
doorbreken

zondag 14 maart

4de vastenzondag B • Heer,
maak een nieuwe mens van mij.

zondag 21 maart

5de vastenzondag B • Heer,
leer me geven om te leven.

donderdag 25 maart

Maria Boodschap
Ja, ik wil Zijn moeder worden.

zondag 28 maart

Palmzondag • Ja, er is hoop.

donderdag 1 april

Witte Donderdag
Doe verder wat we samen deden.

vrijdag 2 april

Goede Vrijdag
Ik laat jullie niet alleen.

zondag 4 april

Pasen • Kom, laten we
Hem verder volgen.

zondag 11 april

2de paaszondag B
Leven haalt het op de dood.
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Elke avond hetzelfde ritueel.
De zon gaat onder
en afhankelijk van de tijd van het
jaar wordt het sneller en sneller
donker tot het helemaal nacht is
en enkel het licht van de maan
en de sterren
de duisternis nog wat breekt.
Dat avondritueel raakt ook
het gevoelsleven van de mens.
De kracht van het leven
wordt soms gekraakt
door mislukking of tegenslagen
die het leven somber en donker
maken, soms zo erg
dat zelfs de nachtrust de duisternis
amper breekt.
Maar de nacht blijft niet duren
eigen aan elk seizoen doorprikt
het licht stap voor stap de
duisternis.
Soms angstvallig en heel traag
andere keren snel en krachtig.
Dat ochtendritueel raakt ook
het gevoelsleven van de mens.
De duisternis van de nacht
geeft de mens tijd om
tot rust en bezinning te komen.
En traag of snel komt de zon
weer in het leven.
Soms doorheen mistige dromen,
andere keren wat somber en vaal
maar het licht haalt het op de
duisternis
en geeft het leven weer kracht.
Ja zo snel als de donkere wolken
samenkomen
zo snel kan ook de zon weer
doorbreken.
Antoon Vandeputte

