
Bezinning: Anders kijken 

In het kader van het Gezamenlijk Jaarthema ‘Armoede & Uitsluiting’, ‘11-‘12: MAAK ER SPEL 

VAN 

  

  

Om te beginnen: een verhaaltje en wat stof tot nadenken 

  

Gloeiende plaat 

De vloed had duizenden zeesterren op het strand geworpen. Omdat zeesterren op het droge maar 

korte tijd in leven blijven, waren ze dus ten dode opgeschreven. Een meisje dat op het strand aan 

het spelen was en ze zag liggen, begon ze een voor een in zee terug te gooien. ‘Wat voor zin 

heeft dat?’ vroeg een man die haar bezig zag. ‘Het strand ligt kilometers ver bezaaid met 

zeesterren, wat maken die paar uit die jij redt?’ Het meisje keek naar de man en toen naar de 

zeester die ze op dat moment in haar hand hield. Toen zei ze: ‘Voor u maakt het misschien niks 

uit, maar voor hem wel.’ En ze wierp de zeester in het water. 

  

Als het over armoede in de wereld gaat, hebben we gauw een gevoel van: Wat kun je er in feite 

aan doen. De nood is te groot. Wat je doet is maar een druppel op een gloeiende plaat? 

Voor wie het aangaat, maakt een druppel op een gloeiende plaat wel degelijk uit. 

  

Wie dat ook in de gaten hadden zijn: 

Mozes die niet bij de pakken bleef zitten, maar wel weg trok met zijn volk 

Jezus van Nazareth die elke mens aankeek en niemand de moeite niet waard vond 

Mahatma Gandhi die een krachtige, geweldloze strijdlust had 

Pater Damiaan die gekwetste mensen met zijn helend hart bijstond, dag en nacht 

Marc Herremans die moed houdt en geeft, hoop koestert en geeft. 

  

Ze lieten zich niet verlammen door de grootte van de noden, maar hebben simpelweg aangepakt 

wat binnen hun bereik lag. En dat bleek per slot een heleboel te zijn. 

  

  

Opdracht (kort groepsgesprek, eventueel kunnen de namen en enkele kernwoorden op flappen 

geschreven worden) 

Wie zijn voor jou voorbeelden? 

Waar strijden ze voor? 

Hoe maken ze de wereld beter? 

  

Tips voor het gesprek: Ga in op de manier waarop het verschil gemaakt werd.  Houd het gesprek 

voldoende concreet: heldhaftige verhalen zijn boeiend, maar maak er geen ver-van-mijn-bed-

show van. 



 Lied: De stem van mijn volk 

T & M: Carlos Desoete, www.Solied.be 

  

 

1.         De stem van mijn volk wil ik horen, 

ik wil de mensen wakker weten 

voor het leed dat werd geleden, 

en waar de waarheid wordt geboren. 

  

2.         De stem van mijn volk wil ik horen, 

want ieder heeft het recht te spreken, 

niets vermag een stem te breken, 

niets vermag de hoop in de kiem te smoren. 

 

3.         De stem van mijn volk wil ik horen, 

bevrijd de angst, begin te leven, 

zij die zwijgen moeten beven, 

schreeuw het uit, word nieuw geboren. 

  

4.         De stem van mijn volk wil ik horen, 

en zelfbewust en vastberaden, 

solidair langs nieuwe paden 

leven met een doel voor ogen. 

 

  

  

Eventueel: Luisterlied: Litanie van de profeten van deze tijd 

  

  

Een oude tekst roept ons wakker, roept ons op tégen uitsluiting (naar Psalm 82) 

  

Hoe lang nog oordeel je onrechtvaardig en kies je partij voor wie kwaad doen? 

Hoe lang duld je dat je buurjongen gepest wordt? 

Hoe lang duld je dat dure kleren verplicht zijn? 

  

Doe recht aan weerlozen, kom op voor verdrukten en zwakken, verhef je stem tegen wie kwaad 

spreekt. 

Wees niet verlegen of laf, aarzel niet een plek te geven aan elke mens, zonder uitzondering. 
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Aanstekelijke mensen 

  

Er zijn zo van die mensen… 

Mensen die je je beter laten voelen, 

Reeds vanaf het moment dat ze binnenkomen, 

dat je hun stem hoort aan de telefoon of aan het nummer ziet dat zij het zijn. 

  

Er zijn zo van die mensen… 

Mensen die je verder laten dromen dan de dag van vandaag, 

Die durven hopen, die verwachten – daarin besmettelijk zijn. 

  

Er zijn zo van die mensen.. 

Mensen die met je waken in de nacht en met je dromen van vrede. 

  

  

Eventueel: Aanstekelijke Jezus 

  

Sinds eeuwen hebben talloze mensen aan elkaar doorverteld wat voor een wondere mens Jezus 

was.  Bij de eerste enthousiastelingen waren er ook die hebben neergeschreven wat Jezus deed en 

wat hij voor hen betekende.  Ze hebben hem ervaren als iemand die helend was, die mensen kon 

genezen.  Vele gebeurtenissen en verhalen hebben ze opgetekend: hoe hij mensen rechtuit 

uitdaagde met vragen ‘Wie ben je?’, ‘Waarom leef je?’, ‘Waarom leef je niet voluit?’.  Hij hielp 

mensen opstaan, opnieuw zien en hun leven weer in handen nemen.  Mensen voelden zich 

bevrijd, konden weer rechtop lopen omdat ze weer vertrouwen kregen in het leven en in zichzelf.  

Hij trok zich niet veel aan van wat gangbaar of gepast was.  Hoewel sommigen het hem kwalijk 

namen dat hij de regels niet respecteerde, liet hij mensen voorgaan op wetten.  

  

  

Vervolg Aanstekelijke mensen 

  

Er zijn zo van die mensen, 

zachtmoedig en attent, aandachtig voor wat omgaat in anderen. 

Hun deur staat open, de telefoon blijft niet stil: 

Voor mensen uit eigen land of streek, voor mensen uit vreemde contreien, 

Voor mensen zonder thuis, voor mensen zonder mensen rondom. 

In buurthuizen, open gezinnen, initiatieven van solidariteit, 

Wordt er uren geluisterd naar mensen die hunkeren naar aandacht en menselijkheid, 

Wordt er gezorgd en verzorgd – letterlijk en figuurlijk, 

Worden mensen vrijgelaten uit hun angst, taboes en waanbeelden. 

  

 


