
GOD, EERSTE EN LAATSTE WOORD… 
 

 
 

Onnoembare, die we Vader en Moeder durven noemen. 
Onze ogen zijn te klein om U te zien. 
Alleen waar ons ego gaat zwijgen, komt Gij aan het licht.  
Ons verstand is te nietig om U te kennen. 
Maar zonder U stokt onze adem.  
Er zijn geen namen, geen verhalen, 
geen wetten, geen mensenmaaksels om U te benoemen. 
Wij kunnen U alleen maar vermoeden  
doorheen de schoonheid van de schepping rondom ons. 
Iets van U ervaren  
door de liefde en vergeving die ons geschonken worden. 
Proberen ons in te zetten  
in uw stroom van leven-gevende omgang met elkaar.  
Van aandachtige zorg voor wie en wat ons is toevertrouwd.  
Blijf in ons bidden en vertrouwen  
dat niets of niemand verloren gaat.  
Hou het visioen in ons wakker  
dat Gij recht doet  
aan ieder die in zijn waardigheid geschonden wordt. 
Dat Gij alle tranen zult wissen  
en uw volmaakte vreugde met ons zult delen.  
En wanneer ook wij een kruis moeten dragen, 
help ons dan om staande te blijven,  
door de belofte dat uw Grote Liefde nooit tekortschiet.  
 
 
 

 
God, 
Gij zijt niet in uw hemel gebleven, 
ongenaakbaar en onkenbaar. 
Gij hebt uw hemel opengebroken 
om ons leven te delen. 
Om ons te bevrijden. 
In Jezus zijt Gij mens geworden 
en hebt Gij ons leven geleefd. 



Door uw heilige Geest, 
zacht en toch heel krachtig, 
geeft Gij ons rust en vrede 
en zet Gij ons aan tot getuigenis. 
Laat ons zien hoe wij heel concreet  
kunnen getuigen van U, 
uw Zoon en de Geest.  
 
 
 

 
 
 
De vissen van een rivier zeiden tot elkaar: 
“Men beweert dat ons leven uit het water komt,  
maar nooit hebben wij water gezien,  
wij weten niet wat het is.” 
 
De slimsten overlegden: 
“Wij hebben gehoord dat er in de zee 
een wijze en geleerde vis leeft, 
die alle dingen kent. 
Laten we naar hem toe gaan  
en hem vragen ons het water te tonen.” 
 
Zo maakten enkelen van hen zich op 
om de grote wijze vis te zoeken. 
En … ze vonden hem 
en legden hem hun vraag voor. 
 
Toen hij geluisterd had, sprak hij: 
“Jullie domme vissen! 
In het water leef je 
en beweeg je je en heb je je leven. 
Uit het water ben je gekomen, 
naar het water keer je weer terug. 
Jullie leven in het water, 
maar je weet het niet!” 
 
Zo leven wij in God. 
God is in alle dingen 
en alle dingen zijn in Hem. 
 



Ik geloof in God. 
Ik geloof dat Hij de aarde liefheeft. 
Ik geloof dat Hij gewonde vogels opraapt. 
Ik geloof dat Hij voor kinderen een bondgenoot is. 
Ik geloof dat Hij zijn hart soms vasthoudt. 
Ik geloof dat Hij als moeder ongezien zal waken. 
Ik geloof dat Hij het zwijgen kent van vaders. 
Ik geloof dat Hij nooit dwingt, niets opdringt. 
Ik geloof dat Hij heel vaak een stap opzij zet. 
Ik geloof dat Hij de eenvoud zelf blijft. 
Ik geloof dat Hij van schoonheid nooit genoeg krijgt. 
Ik geloof dat Hij soms voor mijn deur staat. 
Ik geloof dat Hij graag bij ons aanschuift. 
Ik geloof dat Hij de vreugde niet kan missen. 
Ik geloof dat Hij het beste in een mens zoekt. 
Ik geloof dat Hij niets liever wil dan tranen drogen. 
Ik geloof dat Hij soms sprakeloos naast mij zit. 
Ik geloof dat Hij zich thuis voelt in de stilte. 
Ik geloof dat Hij het leven koestert. 
Ik geloof dat Hij met elk van ons blijft meegaan. 
Ik geloof dat Hij zal wachten 
met de liefsten der geliefden. 
Hij, die God met open armen.   (Kris Gelaude) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tot U bidden wij, Schepper van den beginne tot op vandaag. 
Beziel ons met uw begeestering voor een aarde die goed is; 
land van belofte waar te leven is voor planten en dieren  
en voor mensen, ieder naar zijn aard.   
Houd ons in beweging. 
Roep ons in uw richting,  
zodat wij blijven zoeken naar uw droom. 
Dat we stenen verleggen voor een betere wereld  
waar ieder tot zijn recht kan komen. 
Trek ons daarom uit de klei van angst en zelfzuchtigheid 
en boetseer ons tot mensen op weg naar mensen.  
Adem ons open tot een veelbelovend volk,  
mensen in vrede. 
 
Tot U bidden wij, Jezus,  
mens uit een ver verleden, 
maar nog altijd ons ver vooruit. 
Mens uit God, geboren en getogen uit heimwee naar de toekomst,  
uit mededogen voor de minste mens.  



Tot U bidden wij, scheppende Geest.  
Ziel van de schepper.  
Bezieler van Jezus en van zovelen in zijn voetspoor. 
Stuw ons en duw ons. 
Troost ons. 
Houd ons onrustig en tegelijk volhardend.  
Maak ons creatief en leer ons om niet stil te staan.  
Leer ons vermenigvuldigen door te delen. 
Help ons leven scheppen in dood gewaande situaties. 
Maak ons buigzaam. 
Maak ons leerzaam in recht doen. 
Blaas ons bijeen tot het land van belofte 
waar brood en liefde in overvloed is voor allen. 
Amen. 
 
 
 
God, wij vragen U: 
ga met ieder van ons mee 
en laat ons ervaren, 
dat we U overal, 
op ieder moment, 
kunnen ontmoeten. 
Laat ons ontdekken 
dat Gij met ons meereist 
op onze levensweg 
en dat we - als we goed kijken - 
af en toe een levensteken van u kunnen vinden. 
Als een soort visitekaartje, 
waarop staat: 
Ik ben er en ik denk aan jou… 
 

 
 
 
 
De wind in de rug. 
De weg niet te steil. 
De zon op je gezicht. 
En af en toe wat regen. 
Dat heet Gods zegen (Pater Walter) 
 
 
Die zegen wens ik ons toe.   
Lieve groeten. 
 
Myriam 
 


