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366
één dag extra

 
om het mooie te tonen
om het goede te doen 

om het ware 
te zien
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Hoe snel zeggen we niet tegen elkaar:
“Verdorie, de jaren schuiven vlug 
voorbij.
We zijn weer een maand verder!”
Ja, de jaren vliegen snel voorbij, maar 
weet… .
Dit jaar krijgen we allemaal zomaar
één dag meer dan vorig jaar.
Eén dag meer tijd om dit keer waar te 
maken waar we andere jaren tijd tekort 
voor hadden.
Eén dag meer tijd om onze 
nieuwjaarswensen meer dan papieren 
woorden te laten zijn.

Tijd om meer oog te hebben
voor het schone in het leven.
Schoonheid moet tijd krijgen
om ontdekt en bemind te worden.
Schoonheid die we kunnen zien
maar die we ook zelf kunnen maken.

Tijd om meer kans te hebben
om het goede te doen.
Inzet vraagt meerdere kansen
om gedurfd en uitgetest te worden.
Goedheid ervaren doet deugd,
goedheid waarmaken doet leven.

Tijd om meer voeling te krijgen
om het ware te zien,
in de gewone dingen van elke dag
het echte en diepere te ontdekken,
doorheen woorden en vertoon
het echte in iemand te ontdekken.

Kies in de loop van het jaar
zelf maar de dag uit
waarop je dit alles
met veel voldoening
waar kunt maken.
En weet, je mag er zonder schrik
ook 366 dagen over doen!
 
Antoon Vandeputte


