BIJSCHRIFT
geest van hierboven,
leer ons geloven,

hopen, liefhebben

SCAN MIJ

Wekenlang zitten we al in onzekerheid
en ondergaan we in deze Paastijd
de afzondering en het opgesloten zijn.
Hoelang zal het nog duren?
Hoe zal het evolueren?
Onzekerheid en verveling domineren ons.
Wie de bijbel kent, herkent dit gebeuren.
Want ook voor de apostelen waren de
Paasdagen, dagen van afzondering en
opgesloten zijn.
En dezelfde vragen kwamen naar boven:
Hoelang zal het nog duren?
Hoe zal het evolueren?
Onzekerheid en verveling domineerden
hen ook.

door uw kracht

Maar plots klonk in hun midden
van achter de gesloten deuren dit lied:
Geest van hierboven
leer ons geloven, hopen,
liefhebben door uw kracht.
Wie ze het eerst zong weet men niet
maar al heel snel werd het een groepslied.
Samen zingend zochten ze naar
vertrouwen,
naar kracht en inspiratie
om de levensdraad weer op te nemen.

ZONDAG 19 APRIL

ZONDAG 10 MEI

DONDERDAG 21 MEI

2de paaszondag
Leerlingen worden apostelen.

5de paaszondag
Wie Jezus ziet, ziet de Vader.

Hemelvaart
Trek de wereld in en vertel.

ZONDAG 26 APRIL

MAANDAG 11 MEI

ZONDAG 24 MEI

3de paaszondag
Hij is te vinden langs de wegen.

ZONDAG 3 MEI

4de paaszondag
Geroepen om herder te worden.

Pater Damiaan
Medemens zonder onderscheid.

ZONDAG 17 MEI

6de paaszondag
Waarheid geeft levenskracht.

7de paaszondag
De overwonnen angst.

ZONDAG 31 MEI

Pinksteren
De stilte doorbreken.

En zoals alle goede dingen uit DRIE
bestaan
motiveerden ze elkaar met deze woorden:
Laat ons geloven dat God ons niet in de
steek laat.
Laat de hoop bron van nieuwe
levenskracht worden
Laat de liefde voor elkaar eenzaamheid en
angst verdrijven.
De kracht en de vurigheid waarmee ze het
zongen, toonde dat er een goede geest
onder elkaar leefde.
Gedreven door die geest konden ze
volharden en de toekomst tegemoet zien.
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