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Je stoute schoenen aantrekken
Rechtvaardigheid
In de veertigdagentijd zetten we in
op verinnerlijking, versobering,
herstel van relaties en solidariteit.
Ze zijn niet los verkrijgbaar.
Wie zich bezint, stuurt zijn levensstijl bij:
delen van je overvloed doet versoberen,
een teken van solidariteit met wie minder heeft.
Zo trek je kromme en scheefgegroeide relaties recht.

Die vier pijlers zijn bouwstenen voor een samenleving
waarin ieder rechtop kan lopen,
waarin elk krijgt waar hij recht op heeft.
Rechtvaardigheid zit in het hart van
het jodendom, het christendom en de islam.
In de Bijbel is rechtvaardigheid veel meer
dan het fair naleven van wetten
of geen ander schade toebrengen.
Rechtvaardigheid heeft alles te maken
met een grondhouding van integriteit,
met medeleven, zorg en goedheid,
met je uiterste best doen
om de ander in zijn waarde te laten.
Dus om mensen in de marge,
kwetsbaar en kansarm, toekomst te geven.
Daarom gebruikt de Bijbel vaker én liever
een ouder, maar nog sterker woord:
gerechtigheid.
God zelf is een en al gerechtigheid,
vervuld van barmhartigheid en liefde.
Jezus van Nazareth leefde daarnaar.
Bij diens kruisdood zei de honderdman:
“Werkelijk, deze mens was een rechtvaardige!”
wat de Bijbel in gewone taal vertaalt als:
“Geen twijfel mogelijk! Die man hoorde bij God!”
We verkennen in dit nummer de wegwijzers
rechtvaardigheid en gerechtigheid.
Het pad kan hobbelig en slijkerig zijn.
Trek je je laarzen aan
en ga je mee op weg?

Als je ellende ziet, of onderdrukking,
als je jammerklachten hoort
en lijden herkent,
durf je dan
het geweeklaag tot je door te laten
dringen,
je stoute schoenen aan te trekken
en daarheen te gaan,
af te dalen,
in de modder te gaan staan,
om bevrijding te brengen,
weg te leiden,
naar goedheid en ruimte,
naar melk en honing?
Of denk je dat
er niet genoeg goedheid en ruimte,
melk en honing is
voor iedereen?
Iesja

Ellen Van Stichel biedt in haar
boek Uit liefde voor
rechtvaardigheid (Pelckmans,
2016) handvatten om stil te staan
bij Bijbelse rechtvaardigheid.
Bij de cover:
Hedendaagse ontmoeting.
Je laarzen uitdoen en blootsvoets
op heilige grond staan.
Spreek, Heer, je dienaar luistert.

God vraagt aan mensen:
heb elkaar lief zoals Ik de
mens liefheb.
Echt zo leven en werken
met en voor elkaar
dat we onze wereld samen
opbouwen
tot een huis voor allen,
waar iedereen tot zijn recht kan
komen.

Rechtvaardigheid gaat
verder dan ‘ieder het zijne
geven’.
Dromen wij niet allemaal
van een samenleving
waar iedereen opkomt
voor iedereen,
zodat de hele gemeenschap
het goed heeft?
Rechtvaardig zijn is in de Bijbel
altijd oog en oor hebben
voor de hele samenleving.
De wereld waar het goed is
om te leven,
is er voor iedereen,
voor het hele volk.

Daarvoor heb je een stevig
paar laarzen nodig!
Trek ze maar aan,
want er is zeker
in onze samenleving
werk aan de winkel
om die Bijbelse rechtvaardigheid
waar te maken,
stap voor stap.

Ga ervoor!

Vasten:
als God in Mozes
als Mozes in God
naar mensen omzien
de jammerklachten willen horen
de ellende willen zien
en de farao’s en onderdrukkers
van deze wereld doorzien.
Daarna je stoute schoenen aantrekken
en niet alleen je handen
maar ook je voeten durven vuilmaken
voor meer rechtvaardigheid.
Neem nu je stevige stappers
knoop de veters strak toe
en ga ervoor!
Kathleen Boedt

Welke schoenen trek jij aan
voor de 40daagse tocht naar Pasen?
Zijn het wandelschoenen
die je vragen om op een rustig tempo
met mensen samen een stuk van hun
levensweg af te stappen?
Zijn het loopschoenen
die je de uithouding zullen geven
om eindelijk waar te maken
wat je deze vastentijd wilde bereiken?
Zijn het werkschoenen
die je uitnodigen om
de handen uit de mouwen te steken,
die je aandoet om te helpen
daar waar mensen in nood zijn?
Zijn het bergschoenen
die je naar de top van de berg brengen
waar je mijmerend dicht bij God kunt zijn?
Wees niet bang om
nu en dan eens andere schoenen
aan te trekken
op je 40daagse tocht naar Pasen.
Antoon Vandeputte
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Vastenaffiche 2019
Elke abonnee ontvangt samen met Leeftocht
twee affiches gratis (1 op formaat A2 en 1 op
formaat A3). Beide affiches kunnen worden
bijbesteld: A2 tegen € 0,50, A3 tegen € 0,30 +
verzendingskosten (€ 2,50).
Bestellen bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen via
de winkelwagen op
www.katholiekonderwijs.vlaanderen/leeftocht >
bestellen – Info: 02 507 07 07
identiteit_kwaliteit@katholiekonderwijs.vlaanderen.
Bezinningskaarten vasten en Pasen 2019
Uitgeverij Muurkranten (UM) zendt na een
seintje graag een gratis presentexemplaar aan
scholen die er spontaan geen ontvingen.
Bestellen en info bij UM, Monnikenwerve 1, 8000
Brugge – 050 31 26 01 – info@muurkranten.be –
www.muurkranten.be.
Prijs per stuk: € 0,50 (korting vanaf 25 ex.) +
verzendingskosten (€ 3,95).
Hoe kan deze veertigdagentijd ons in beweging
brengen?
We krijgen in de vasten vier stapstenen mee:
verinnerlijking, verzoening, soberheid, en solidariteit.
Stap voor stap worden we uitgenodigd
om op weg te gaan en ons te oefenen in stilte,
ons te verzoenen met wat ons beklemt,
ons in te zetten voor een betere wereld
en ons consumentisme in vraag te stellen.
Dat kan een weg ten leven worden! Voor iedereen.
Stap jij mee de vasten in?

Katholiek Onderwijs Vlaanderen inspireert tot
een eigentijdse beleving van de vasten op school
met een vijfvoudig aanbod: dit Leeftochtnummer, een affiche, bezinningskaarten, een
digitaal verlengstuk op het web – de XXL – en
een bezinnende diamontage online. Alle info is te
vinden op www.katholiekonderwijs.vlaanderen/
vasten-en-pasen-2018-2019.

De stilte van de dood
wordt doorbroken.
De steen tussen leven en dood
wordt weggerold.
Het gesprek tussen mensen
wordt hervat.
“Maria” zei Jezus als vermeende tuinman
“Raboeni” of “Meester”
antwoordde Maria
De naam wordt uitgesproken.
De mens wordt aangeraakt.
De hoop wordt zichtbaar
in elkanders ogen.
Elkaar echt zien, voelen en spreken
dat doet ook nu met Pasen
de Mens in ieder van ons verrijzen
Antoon Vandeputte

Het is Pasen
en Christus is verrezen
als de weg ten einde is gegaan
ondanks de lange kronkelwegen
de modder en de plassen
de diepe ravijnen
en het steile bergop
in de brandende hitte
of de donkere nacht
van een leven.
Wie voor of met een ander gaat
kan tegen een stootje
en geeft niet op
bij wat tegenslag of een dip
want houdt het doel voor ogen.
Dit Pasen doet leven
voor twee
en zelfs meer.
Kathleen Boedt

Proviand voor onderweg
Een verademing voor onderwijsmensen
Maandelijkse inspiratiebron
in de rubriek Leeftocht van
www.katholiekonderwijs.vlaanderen
Impressies zijn welkom op
identiteit_kwaliteit@katholiekonderwijs.vlaanderen

Uittocht

God onze Vader,
geef ons kennis en inzicht,
de kracht om te ondernemen
en niet aan de kant te blijven staan.

Exodus is Grieks voor uittocht. Het is het Bijbelboek dat
vertelt over de uittocht van Israël uit de slavernij van
Egypte onder leiding van Mozes.

Onrecht moeten we bestrijden.
Wie kwaad spreekt, de mond snoeren.
Gerechtigheid is onze leidraad.
Dan zullen stap voor stap
– hier en daar –
onrecht en ongelijkheid
verdwijnen.

De HEER zei: ‘Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in
Egypte aan toe is, ik heb hun jammerklachten over hun
onderdrukkers gehoord, ik weet hoe ze lijden. Daarom ben
ik afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te
bevrijden, en om hen uit Egypte naar een mooi en
uitgestrekt land te brengen, een land dat overvloeit van
melk en honing … Daarom stuur ik jou nu naar de farao: jij
moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden.
(Exodus 3, 7-8.10)
Bevrijd worden van honger, geweld, angst,
eenzaamheid … Is dat niet een droom en de hoop van elke
mens op aarde? Schuilt daarin ook niet de opdracht voor
elke mens die gelooft dat de God van de Bijbel een God
van bevrijding is? De kern van bevrijdingstheologie is dat
God doorheen het leven van elke dag mensen oproept om
tegen elke vorm van onrecht in te gaan en terug recht te
trekken wat scheefgegroeid is. Een God van bevrijding
roept op om elke mens tot zijn recht te laten komen.

Dan bouwen we stap voor stap
aan een wereld
waarin ieder zich thuisvoelt.
Stap Jij mee?

Een verhaal van bevrijding en uittocht is eeuwenoud maar
nog steeds brandend actueel!
We winnen
rechtvaardigheid het
rechtvaardigheid aan de

Mij kunnen ze doden,
maar niet de stem
van de gerechtigheid.

andere partij.

Oscar Arnulfo Romero

snelst door het geven van

Mahatma Gandhi
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Denk aan het onrecht door oorlog, geweld, leugens en
politieke machtsspelletjes, nationaal en internationaal.
Maar ook dichterbij in ons eigen werk, leven en
samenleven.
De veertigdagentijd is een kans om opnieuw stil te staan
bij het mooie visioen van rechtvaardigheid en vrede. Een
land van melk en honing … De vasten roept op tot
waarachtige, daadkrachtige solidariteit. Tot recht doen
aan wier recht gebroken en vertrapt wordt. In je eigen
leven, in het samenleven, in de grote samenleving.
De roepstem van gerechtigheid mag overal klinken en ga
er dan maar voor! Trek je laarzen aan, wees niet bang voor
de modder onderweg en weet: “Er gaat Eén mee”. Zing
dan maar samen op stap: “Elke heuvel moet geslecht, elke
bocht moet recht, gedempt moet elke kuil en elke voor.
Elk voor zich wordt ongedaan, geen geweld zal nog
bestaan. Vrede is onze weg, GA DOOR!”

Broederlijk Delen tot iedereen mee is!
De campagne voor dit schooljaar gaat over de
onrechtvaardige verdeling van landbouwgrond in
Guatemala. Ze is er de grondoorzaak van armoede,
ondervoeding en honger.
Trek jij mee je laarzen aan om op te komen voor een
rechtvaardige verdeling van grond en voedsel?

Gaan met die banaan! Ga ervoor!
Samen met velen kunnen we een weg banen naar een
meer rechtvaardige samenleving. Neem de megafoon in
handen en help mee de stem versterken van al wie niet
gehoord wordt in het Zuiden of het Noorden. De aarde is
ons grootste en dierbaarste geschenk en is er voor
iedereen! Broederlijk Delen geeft ons een megafoon in
handen om er samen voor te gaan! Stap jij mee?

Een katholieke dialoogschool is een rechtvaardige school

De God uit de christelijke traditie roept op om mee te
bouwen aan een wereld waar iedereen tot zijn of haar
recht kan komen. Een katholieke dialoogschool geeft
daarop een antwoord door te bouwen aan een sociaal
rechtvaardige school: ze toont hoe ze haar geloof beleeft
en het met handen en voeten vorm geeft. Zo maakt ze
iets van God zichtbaar op school.
Reflectievragen hierbij:
 Wat betekent rechtvaardigheid concreet voor mij?
 Waarom wil ik mee helpen bouwen aan een rechtvaardige wereld?
 Wie/wat inspireert mij daarbij?
 Waar zie ik op school kansen daartoe?

In zijn Naam

De belofte van God geldt een goed leven voor allen,
een land van melk en honing.
Het Rijk Gods is als een feest, zegt het evangelie.
Maar dan voor allen.
Dat is Gods bedoeling: leven als een feest met allen.
En de weg daartoe is
niet de kringloop van het hebben,
maar van het zijn: er zijn voor anderen.
Dus van Gods naam een werkwoord maken.
Vasten is een middel dat ons kan helpen
om terug die mens te worden
zoals God mensen droomt.
Zij bestaan, die mensen.
Zij roepen niet,
zij overroepen niet,
zij overtroeven niet,
zij willen niet de eerste,
de machtigste, de rijkste zijn.
Zij doen niet mee in de kringloop
van het Nooit Genoeg.
Niet alleen omdat zij niet kunnen,
maar vooral omdat zij dat niet willen.
Zij willen gewoon leven,
een leven waarin ieder tot zijn recht komt.
Toekomst voor wie nu nog geen toekomst heeft.
Zij maken zichtbaar hoe God de mens droomt,
zij maken Hem zichtbaar: ‘ik ben er voor u.’
© Carlos Desoete

De plaats van de
rechtvaardigheid is een
gewijde plaats’
Francis Bacon

Als rechtvaardigheid
verloren gaat, heeft
het geen zin meer dat
mensen op aarde
leven.
Immanuel Kant

