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Interesse voor
onze uitgaven?
www.muurkranten.be

ZONDAG 16 FEBRUARI 
6de zondag a 
Maar Ik zeg u …

ZONDAG 23 FEBRUARI
7de zondag a
Beminnen zonder af te schrijven.

WOENSDAG 26 FEBRUARI 
Aswoensdag  
Zet vandaag de stap.

ZONDAG 19 JANUARI 
2de zondag a
Noem Hem bij zijn naam.

ZONDAG 26 JANUARI
3de zondag a
Vertel mijn boodschap door!

VRIJDAG 31 JANUARI 
Don Bosco 
Geloven in de kracht van jongeren.

ZONDAG 2 FEBRUARI
Lichtmis • Wees een licht
van hoop voor kinderen.

ZONDAG 9 FEBRUARI
5de zondag a  
Zout en licht zijn in deze wereld.

VRIJDAG 14 FEBRUARI
Valentijn
Liefde die leven doet.

de wet
zegt wat je
moet

het geloof
zegt wat je

kan
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“omdat het MOET”
dat zijn woorden die ons
op de rem doen staan.
Moeten daagt ons soms uit
om het tegenovergestelde te doen
en er tegenin te gaan.
Moeten laat ons voelen
dat een ander alles in handen heeft.
Moeten maakt ons kleiner.
De WET die zich laat dragen
door HET MOETEN
verliest zijn doel:
de mens gelukkiger maken.
Het is hij die de wet maakt
en beheert die bepaalt 
waar wij naartoe moeten.
Deze wetten maken ons 
onvrij en verstart.

“omdat het KAN”
zijn woorden die ons
aansporen om door te gaan.
Kunnen daagt ons uit
om er dieper en verder
mee om te gaan.
Kunnen bevraagt ons en
spoort ons aan tot meer.
Kunnen maakt ons groter.
Het GELOOF dat zich laat leiden
door HET KUNNEN,
wint aan kracht om:
de mens gelukkiger te maken.
Het is Hij die het geloof
aanbiedt die ons de kans geeft
waar wij ermee naartoe willen.
Dit geloof maakt ons 
vrij en dynamisch.

Antoon Vandeputte


