
 “Wij willen Jezus zien” 
Boodschap 

van de Algemeen Overste 
van de salesianen 
aan de jongeren 

verbonden met Don Bosco 
 
Dierbare jongeren 
Hier ben ik dan, trouw aan onze afspraak, ter gelegenheid van 
het feest van Don Bosco, 
‘vader en vriend van de jongeren’. Ik vind het spijtig dat onze 
ontmoeting deze keer 
virtueel moet gebeuren, maar daarom is ze niet minder echt en oprecht. Het Don 
Boscofeest valt dit jaar samen met de start van de herdenking van het overlijden, 
honderd jaar geleden, van don Rua, Don Bosco’s eerste opvolger en zonder twijfel zijn 
meest trouwe en geslaagde leerling. 
In feite is dit één van de redenen voor de keuze van de jaarspreuk voor de salesiaanse 
wereld dit jaar: “Brengen wij, in navolging van don Rua, als authentieke leerlingen en 
geestdriftige apostelen, de jongeren de Blijde Boodschap.” 
Wel, ik wil de eerste zijn om zelf het geestelijk en pastoraal programma van de jaarspreuk 
ter harte te nemen via deze boodschap. Als een dialoog tussen jullie en mij, bied ik jullie 
het evangelie aan en verlang ik jullie Jezus te laten zien, zodat ook jullie zijn leerlingen, 
getuigen en apostelen kunnen worden. 
Wanneer ik jullie ontmoet, merk ik dikwijls een groot verlangen om de Heer te vinden. 
Wellicht lukt het jullie niet om dit verlangen duidelijk tot uiting te brengen. Hoe dan ook, ik 
neem jullie intens verlangen ter harte. Ik neem jullie bij de hand en breng jullie bij mijn 
Meester, Heer en God. 
 
“Don Pascual, wij willen Jezus zien.” 
 
Als jullie dat werkelijk verlangen, moeten jullie goede voeten hebben en de oren gespitst 
houden. Want Jezus is een trekker en houdt nooit halt. Om Hem te vinden moet je 
luisteren naar het geruis van de zandkorrels die van zijn voeten vallen. Bij zijn doortocht 
wordt alles nieuw en zijn tocht kent geen einde. 
Hij is altijd een stap voor en zijn Woord is als Hemzelf: altijd in beweging, zonder ophouden, 
altijd aan het schenken, alles over Hemzelf laten kennen. Tweeduizend jaar zijn voorbij, 
maar het is alsof Hij nog maar pas voorbij gekomen is. De geschiedenis trilt nog van zijn 
voorbijgaan, zoals een bom die ontploft. Zo is de wereld nooit meer zoals voorheen. 
Niemand heeft ooit over God gesproken zoals Hij. Niemand heeft ons zo bemind als Hij. 
Niemand heeft zich zo totaal gegeven als Hij. Hij gaf zichzelf prijs. Niemand heeft zoals Hij 
bevelen gegeven aan wind en zee, aan boze geesten die het beste wat er in de mens 
leeft, kwellen en vernietigen. Niemand heeft zoals Hij dood en zonde overwonnen. Hij is 
totaal anders. 
Daarom haten velen Hem, zoals degenen die zich niet aan de gangbare mening 
aanpassen, ook gehaat worden. “Ik heb geen plek om te slapen als de nacht aanbreekt. 
Ik heb geen schuilplaats om te schuilen als men Mij opzoekt. Vossen hebben wel hun 
holen en de vogels hun nesten; Ik leef zonder bescherming tegen gevaren en 



bedreigingen. Wie verlangt zijn eigen weg te maken volgens gangbare methodes, vindt 
bij Mij niet wat hij zoekt.” Tot wie Hij ontmoet, zegt Hij: “Het uur is gekomen om te 
veranderen.” “God is hier in ons midden. Hij is bij jullie en niets of niemand kan Hem nog 
tegenhouden.” 
 
 “Hij is het die we zoeken. Ja, ga Hem onze vraag brengen.” 
 
Dat is niet nodig. Hij weet wel wat je verlangt. Op de kust aan het meer overvalt Hem een 
menigte met de vraag: “Wat is dat, uw boodschap?” Jezus slaat de vissers gade die hun 
netten uitwerpen. Zijn antwoord klinkt helemaal anders dan wat we zouden verwachten. 
Hij belegt geen vergadering of conferentie, maar zegt: “Kom, waarom blijf je maar vissen? 
Red liever wie aan het verdrinken is, mannen en vrouwen, met het water tot aan de 
lippen. Ik heb je nodig en ik wil mensenvissers van jullie maken.” 
En ze verlieten hun netten, boot en ouders, vrouw en kinderen. Ze gaan met hem mee. 
“Wil je echt weten wie Ik ben? Kom met me mee en je zal het antwoord vinden,” 
antwoordt Jezus. Het vraagt moed om tegen de stroom in te gaan. Het is niet gemakkelijk 
de comfortabele rust van de steeds gelijke dagen los te laten en een nieuwe weg in te 
slaan. 
Op zekere dag gaat een jongere zoals jij naar Jezus toe en vraagt Hem: “Meester, wat 
moet ik doen om te worden zoals God het zou willen? Vertrouw mij het geheim van dit 
geluk toe.” Jezus antwoordt: “Je kent Gods geboden: niet doden, geen overspel plegen, 
niet stelen, niet vals getuigen, eer uw vader en uw moeder.” “Meester,” zegt de jongen, 
“dat doe ik al stipt van toen ik klein was.” Jezus kijkt hem liefdevol aan en zegt: ”Eén ding 
ontbreekt je nog om de eindstreep te halen. Ga terug naar huis, verkoop wat je hebt en 
geef de opbrengst ervan aan de armen. Kom dan terug en volg Mij.” Maar de jongen 
zette een somber gezicht op en ging heen. 
Jezus volgen betekent niet zomaar ‘een’ beslissing nemen. Het betekent dé beslissing van 
je leven nemen. Het betekent alles riskeren en op één kaart wedden. Het gaat erom een 
beslissing die Hij voor ons genomen heeft tot onze eigen keuze te maken. “Ik verzeker je, 
er bestaat geen grotere liefde dan zijn leven voor zijn vrienden te geven.” 
En om dit nog duidelijker en concreter te maken, geeft Jezus uitleg met twee parabels. 
“Het rijk der hemelen is gelijk aan een schat in een akker. Iemand vindt die en gaat die 
wegstoppen in de grond. Dan gaat hij vol vreugde al zijn bezittingen verkopen en koopt 
dat stuk grond.” 
“Het Rijk der hemelen is ook gelijk aan die koopman die op zoek gaat naar kostbare 
parels en er één van grote waarde vindt en heel zijn hebben en houden verkoopt en de 
parel koopt.” 
En Jezus gaat zelfs tot een paradox over. In een ander parabel looft Hij een 
onbetrouwbare en oneerlijke rentmeester, schuldig aan oplichterij, oneerlijke winst en 
corruptie. Hij vertelt dit alleen om aan te tonen hoe die man zich inspant om zijn toekomst 
veilig te stellen. Hij is oneerlijk, maar vooruitziend, recht op het doel af. Hij werkt zonder 
scrupules alleen voor eigen profijt. 
Dierbare jongeren, vrienden van Don Bosco en van mij, jullie kunnen niet leven zonder te 
weten wat uiteindelijk telt in het leven, zonder te weten wat de zin van het leven is, want 
het leven is het enige wat jullie hebben. 
De enige zekere kaart waarop je kunt wedden, alles riskerend, is werkelijk alleen Hij, Jezus. 
 
 “Maar, don Pascual, het Rijk Gods is niet voor ons. Dat gaat ons te boven en is voor 
ons te moeilijk.” 
 
Als Jezus het beste met je voor heeft en je roept, dan kun je opstaan, kun je in gang 
schieten, kun je van richting veranderen en een nieuwe weg inslaan. Het komt er maar op 
aan te beseffen, te weten, te verlangen en te voelen dat je door Hem bemind wordt. Je 
hoeft alleen maar je gewoontes te veranderen, je overtuigingen te herzien. Zo deden ook 
de eerste leerlingen: één voor één, bij naam geroepen, zijn ze Hem zonder dralen 



achterna gegaan. 
In het leven van elke mens komt er een dag of een uur dat een onvergetelijke herinnering 
achterlaat. Het is het moment waarop iets nieuws gebeurt, een ogenblik waarop heel het 
leven verandert. “Het was ongeveer vier uur in de namiddag”, zo herinnert Johannes zich 
het uur waarop ze Jezus ontmoetten. 
God – en de Schrift geeft ons hierover veel getuigenissen – kiest zonder aanzien van bezit, 
gaven of persoonlijke kwaliteiten. Hoe paradoxaal ook, heel dikwijls kiest Hij de meest 
zwakken, de armen en onwetenden van de wereld. Soms roept Hij op een onstuimige 
manier, bijna met geweld. Dat was het geval met Paulus: op weg naar Damascus werd hij 
op de grond geworpen. Dikwijls roept Hij heel eenvoudig en op een zachte wijze. Zo ging 
het met de twee leerlingen van Johannes de Doper. 
Om iemand te roepen, gebruikt God ook heel dikwijls een tussenpersoon: de Doper om 
Andreas en Johannes te roepen, Andreas voor zijn broer Simon, Filippus voor Natanaël. Zo 
ging dat. En nu? Vandaag bedient Hij zich van mij om jou te roepen. Kom, ik nodig je uit 
om Hem te leren kennen. 
Toegegeven, het was voor die eerste leerlingen niet eenvoudig om de ‘logica’ van hun 
meester te vatten. Maar uiteindelijk beseften ze dat zij zonder Hem geen woorden zouden 
gevonden hebben die licht en sterkte zouden geven om die volheid van leven die Jezus 
hun had getoond, te beleven. 
En niet alleen zij, ook Zacheüs, een ambtenaar, een tolbeambte die de belastingen voor 
de Romeinen moest innen. In de ogen van de mensen was hij een ‘collaborateur’, een 
verrader, misprezen en gehaat door de ‘echte’ Joden. 
Juist die Zacheüs, een verrader en een oneerlijk man, verneemt dat Jezus in Jericho is. Hij 
had over Hem horen vertellen en hij voelde zich door Hem aangetrokken. Hij zou Jezus ten 
minste eens willen zien. Hij verlaat zijn belastingkantoortje en loopt naar de plaats waar 
het volk rond de meester samendringt. Er is te veel volk en hij, klein van gestalte, komt er 
niet toe Jezus te zien, ook al springt hij op en neer. Dan loopt hij verder en klimt in een 
vijgenboom. De rijke, machtige en heel zeker gehate Zacheüs gaat zich nestelen tussen 
de takken van een wilde vijgenboom. Zijn groot verlangen om Jezus te zien, deed hem 
alle waardigheid verliezen en maakte hem belachelijk voor de ogen van de mensen. 
Allen lachten. Jezus moest glimlachen, maar keek hem recht in de ogen, tot op de 
bodem van Zacheüs’ hart. “Kom naar beneden, Zacheüs, want Ik wil vandaag bij jou 
blijven,” zei Jezus. Zacheüs kwam naar beneden en liep naar huis. De religieuze 
autoriteiten van Jericho en de weldenkende joden waren geïrriteerd, furieus en voelden 
zich gekwetst. Allemaal mompelen ze: “Hij gaat naar het huis van een zondaar.” Ze waren 
geschokt. Ze konden er met hun verstand niet bij. Het was de wereld op zijn kop. “De 
Messias in het huis van zondaars!” 
 
Maar zo doet Jezus altijd. Hij doorbreekt onze egoïstische en hypocriete wereld. Voor Hem 
is de gevestigde orde van weinig belang. Hij werpt de gevestigde orde omver om een 
totaal nieuwe sociale orde in de plaats te brengen. 
Jezus is in het huis van Zacheüs. Hij zegt niet dat Zacheüs zijn vrouw moet verlaten, zijn huis 
moet verkopen, zijn bezit aan de armen moet geven, Hem moet volgen. Hij zegt alleen: 
“Vandaag wil Ik bij jou zijn.” 
Jezus roept op twee manieren. Tegen de rijke jongen zegt Hij: “Ga, verkoop al wat je bezit 
en volg mij. Neem geen bagage mee. Het dient je tot niets. Ik zal je wel voorzien. Ik zal je 
‘bezit’ zijn. Maar tegen Zacheüs zegt Hij: “Vandaag wil Ik bij jou zijn.” Die laatste oproep is 
niet gemakkelijker dan de voorgaande. Inderdaad, heel zijn bestaan en manier van leven 
wordt ondersteboven gehaald, in de war gestuurd. 
Als Jezus zegt dat Hij bij ons wil zijn en wij Hem in huis ontvangen, veranderen veel dingen 
in ons en wordt onze manier van leven ondersteboven gegooid. Als we Jezus onthalen in 
ons leven, bevrijdt Hij ons van alles wat niet van God komt. Eén ding is nodig om Hem te 
ontvangen. En daarvoor moeten we klaar staan en waakzaam zijn. Op het ogenblik dat 
je zijn roep verneemt, kun je een vrij iemand worden, ben je in staat om zelf te beschikken 
om je leven ten dienste van Hem en de anderen te stellen. 
 



“Geloof je echt dat God ons nodig heeft?” 
 
Vooreerst, Jezus heeft mensen rondom zich verzameld: twaalf vrienden, een 
gemeenschap, een volk. En Hij doet nog meer. Hij stelt Zichzelf en de Kerk voor als een 
wijnstok: “Ik ben de ware wijnstok. Blijf met mij verbonden en Ik zal met jou verbonden 
blijven. Zoals een wijnrank op zichzelf geen vrucht kan dragen als ze niet verbonden blijft 
aan de wijnstok, zo kun jij evenmin vrucht dragen als je niet met mij verbonden blijft. Ik ben 
de wijnstok, jullie zijn de ranken. Als iemand aan Mij verbonden blijft en Ik aan hem, zal hij 
veel vrucht voortbrengen. Zonder mij kun je niets.” 
In zijn vrienden vloeit hetzelfde bloed. “Ik ben in jou en jij in Mij,” bevestigt Hij. “En dit is het 
teken waaraan we elkaar herkennen: het teken van de eucharistie. Wij zijn Zijn lichaam. In 
ons stroomt hetzelfde bloed. “Voortaan ben jij mijn handen, mijn voeten en mijn hart.” 
Na Hem gekruisigd te hebben, dachten zijn vijanden: we hebben hem geëlimineerd, voor 
eens en voor altijd. We hebben een steen op Jezus van Nazareth gelegd. Maar men kan 
de zon niet verhinderen van telkens weer op te staan. Men kan ook niet verhinderen 
Leven te zijn voor Wie de dood kan overwinnen. Men kan niet verhinderen deel te 
hebben aan het Leven bij Wie die bron van leven is. Niets is meer Leven dan God. En op 
die laatste avond zegt Jezus in de eucharistie: “Gij zijt Mijn Lichaam.” Jezus leeft in ons. 
Beste jongeren, 
Jullie kunnen genieën worden, organisatoren, uitvinders, beroemde en succesvolle 
mannen en vrouwen. Maar dat is allemaal niets in vergelijking met de mogelijkheid een 
instrument in Gods handen te zijn. 
Je kunt toch geen leven zonder vruchten wensen, een leven dat elke dag een beetje 
meer verwelkt? Je kunt integendeel rijke vruchten dragen. Het is jouw 
verantwoordelijkheid: “Mijn Vader is de landbouwer,” legt Jezus uit, “elke rank in Mij die 
geen vrucht draagt, snijdt Hij af en werpt Hij weg en de ranken die wel vruchten dragen, 
ontdoet Hij van al wat hindert om overvloedig vrucht te dragen. Je bent al bevrijd dankzij 
het woord dat Ik je verkondigd heb.” 
Je kunt de mond zijn waardoor God verder mensen aanspreekt, instrument om de ware 
vrijheid aan te kondigen. Je kunt de ogen zijn in de duisternis van de wereld om anderen 
Gods aanwezigheid en zijn Rijk aan te wijzen. Je kunt de oren zijn die er temidden het 
lawaai en de muziek van de iPod in slagen om te horen wat niet meer hoorbaar is: de 
stem van wie weent, van wie om hulp roept, van wie smeekt om respect en waardigheid, 
van wie om rechtvaardigheid en brood roept. 
Dit is het geheim van het geluk: “Het geluk ligt elders, daar waar je het niet verwacht,” 
zegt Jezus. “Echt geluk wordt alleen met Gods hulp gebouwd.” 
Dat had een joods meisje in Nazareth, zijn moeder, al aangekondigd voordat Hij geboren 
was. Zij zong: “Ik zal mijn mooiste lied zingen voor mijn God omdat Hij machtig is. Hij heeft 
aan mij grote dingen gedaan. Heilig is zijn Naam. Zijn barmhartigheid blijft voor eeuwig 
voor allen die Hem dienen. Hij heeft zijn macht getoond, de trotsen hun plannen 
vernietigd, heersers hun troon ontnomen en de kleinen verheven. Armen heeft hij 
overladen met gaven. Hij heeft rijken met lege handen weggezonden.” 
God staat aan de kant van de verslagenen, van de armen, van de gekwelden, van de 
zuiveren en van de vredelievenden. Gelukkig, blij, zalig, in vrede, in harmonie met zichzelf, 
met de wereld en met God, zo zijn de armen omdat ze hun handen en hart openhouden 
om Gods gaven te ontvangen, omdat ze vertrouwen hebben in Gods kracht. Gelukkig zijn 
de zuiveren van hart, die niet zelfzuchtig zijn, die niet steeds met zichzelf bezig zijn, maar 
naar God omzien. Gelukkig zij die alsmaar vrede stichten en opkomen voor 
gerechtigheid. 
“Jij bent het zout der aarde” en dus kun je de wereld behoeden voor het kwaad. Jullie 
moeten lichtfakkels zijn omdat het in onze wereld nog te duister is. Je wordt niet alleen 
gevraagd om licht uit te dragen. Je moet zelf licht zijn. Je moet zelf vuur en licht zijn en je 
helemaal laten opbranden zoals de houtblok opbrandt. 
Gelukkig ben je als je beslist met Jezus mee te gaan en het risico neemt je dromen in Zijn 
licht te veranderen, maar je zult vooral gelukkig zijn als je in Hem blijft en niet alleen met 
Hem. Je zult gelukkig zijn als je vrij bent om vruchten voort te brengen: zichtbare werken 



van concrete naastenliefde, van waarheid, van doorzettingsvermogen en een levensoffer 
indien nodig. 
Op die laatste avond stond Jezus op, legde zijn bovenkleed af, bond een voorschort om 
de lenden, goot water in de wastobbe en begon de voeten van zijn leerlingen te wassen. 
Zo deden de slaven. Onmiddellijk daarop zei Hij: “Wat Ik hier gedaan heb, moeten jullie 
ook doen.” Zorg ervoor echt van elkaar te houden, want als de mensen dit zien, zullen ze 
gaan geloven. 
Wij zijn een nieuw volk. Wij zijn familie van God. We zijn de ware wijnstok die de Vader met 
liefde verzorgt. Van Jezus krijgen we het levenssap. Zo zijn we ranken die vruchten dragen 
... We herinneren ons namen als: Benedictus van Nurcia, Franciscus van Assisi, Domenicus 
van Guzman, Ignatius van Loyola, Teresia van het Kind Jezus, Franciscus van Sales, Don 
Bosco, Moeder Mazzarello, Don Rua, Domenico Savio, Laura Vicuña, bisschop Versiglia, 
Callistus Caravario, Jozef Calasanz, Jozef Kowalski, Zeffirino Namuncurá, de jonge 
martelaren van het Don Boscojeugdhuis in Poznań, Piergiorgio Frassati, Moeder Theresa 
van Calcutta, pater Damiaan Deveuster, Jozef Quadrio, Nino Baglieri ... wij ... we zijn met 
velen, een familie die elke dag het Woord ontvangt, een wijnstok die elke dag de 
vruchten van de Geest voortbrengt. 
Trek daarom verder met opgeheven hoofd. Je hebt je leven in handen. Je kent jezelf ten 
volle. Blijf rechtop staan, ook alleen, ook als anderen er anders over denken of je 
nawijzen. Alleen voor God kun je buigen en wie gevallen is, kun jij weer oprichten. Bemin 
God en de mensen om je heen, van ganser harte. 
Jezus eindigde zijn bergrede met deze woorden: “Wie volbrengt wat Ik zeg, is wijs. Hij heeft 
zijn huis op de rots gebouwd en als een wolkbreuk, een overstroming of onweer het huis 
raakt, blijft het ongedeerd, want zijn fundamenten staan stevig op een rots.” 
“Wie echter mijn woorden hoort en ze niet in praktijk brengt, is even dwaas als iemand die 
zijn huis op zand heeft gebouwd. Als het stortregent en de dijken overstromen en de storm 
beukt op het huis, valt het uiteen.” 
Let goed op jezelf: bouw je levenshuis op Jezus, de rots, anders wordt het verbrijzeld. 
 
“Don Pascual, vraagt Jezus dat allemaal van ons?” 
 
God dienen, is heel eenvoudig. God is geen tiran. God spreekt met jou als een vader en 
vriend. 
“Niet jij hebt Mij als vriend gekozen, maar Ik heb jullie tot mijn vrienden gekozen.” Zo zullen 
jullie werken toenemen en vruchten dragen die eeuwig blijven bestaan. “Als je de weg 
volgt die Ik je zal tonen,” zegt Jezus, “zul je merken hoe mooi het is aan God toe te 
behoren en hoe de last die het geloof je vraagt te dragen, licht is.” 
Je moet opnieuw op adem komen, opstaan, je vrij voelen. Mijn boodschap is een 
uitnodiging voor een feest. Je leven is tot feestvieren bestemd. Je toekomst is een 
tafelgemeenschap, vol vreugde tussen vrienden, en God zal feestvieren met ons. 
Jezus zegt dat zijn Woord in je gezaaid is, zoals in een veld gezaaid wordt. Maar het hart 
van de mens is een moeilijk en ingewikkeld terrein, harde grond en verstikt door doornen. 
En toch ben jij het veld. Als je het Woord beluistert, zul je iets kostbaars vinden. 
Jij vindt vooreerst jezelf terug en God in jou. “Wees niet bang, maar je kunt niets zonder 
Hem en Hij heeft je nodig.” 
Hij kent ons heel goed, precies zoals we zijn. Hij heeft weet van die eigenaardige wereld 
van duisternis en licht die in ieder van ons schuilt. Beter dan wijzelf kent Hij het mysterieuze 
mengsel dat we zijn. 
Hij weet waartoe we bekwaam zijn. Anderen kunnen ontgoocheld zijn omdat ze 
verwachtingen over ons koesteren en in ons hun idealen hebben geprojecteerd. Maar 
God is nooit ontgoocheld over ons omdat Hij mij liefheeft zoals ik nu ben. 
Ook Jezus’ vrienden dachten dat ze groot en machtig moesten zijn om het Rijk Gods te 
realiseren. Integendeel, Hij zei: “Om voor God nuttig te zijn, moet je klein en eenvoudig zijn 
zoals een kind.” 
Een kind heeft nog een heel eigen toekomst voor zich. Een kind leeft van dromen en 
vertrouwen. 



Stap recht door, met opgeheven hoofd. Je hebt een toekomst voor je en het loont de 
moeite die tegemoet te gaan. Kinderen zijn zwak, wat hun het meest ontbreekt, is kracht. 
Maar vertrouwen hebben ze. En als alles goed gaat, weten ze dat ze bemind worden. 
En ze hebben een hele toekomst voor zich. En jij hebt in en met je leven een woord te 
spreken: een woord van vertroosting, een bevrijdend woord, een hoopvol woord, open 
voor de toekomst. Heb de moed om het uit te spreken. Heb de moed te zijn wie je bent 
en wees het helemaal: authentiek en vrij, jongeren die een roeping hebben. Wees niet 
bang, steek over naar de andere oever. 
De oceaan met zijn gevaren en golven is wel groot en ons bootje klein en gammel, maar 
in ons bootje vaart Jezus mee, de zoon van God. Wie kan dan nog bang zijn? 
Dierbare jongeren, ik wens jullie alle goeds. Jullie vraag om Jezus te laten zien, heb ik ter 
harte genomen. Ik heb Hem laten zien en ik heb jullie bij Hem gebracht. Ik hoop en wens 
dat je nu, zoals de leerlingen van de Doper kunt belijden: “We hebben Jezus gevonden” 
… en dat jullie anderen bij Jezus kunnen brengen. 
Ik besluit met het gebed van kardinaal Newman. 
Maak het tot je eigen gebed en vertaal het 
naar een eigen levensprogramma. 
 
In Uw handen 
 
Ik leg mij helemaal in Uw handen, Heer. 
Gij hebt mij voor U geschapen. 
Ik wil voortaan niet meer aan mezelf denken, 
maar U alleen volgen. 
Wat wilt Gij dat ik doe? 
Laat mij met U de weg gaan, 
U altijd vergezellen 
in vreugde en verdriet. 
Aan U vertrouw ik toe: 
verlangens, genoegens, 
zwakheden, plannen, gedachten 
die mij ver van U weghouden 
en me voortdurend op mezelf terugplooien. 
Doe met mij wat Gij wilt. 
Ik discussieer niet over wat het mij zal kosten. 
Ik zoek niet op voorhand te weten te komen 
welke Uw plannen met mij zijn. 
Ik wil doen wat Gij van mij verlangt. 
9 
Ik zeg niet: ”Waar ik ook zal gaan, ik zal U volgen, 
want ik ben zwak, 
maar ik geef mij aan U zodat Gij kunt leiden. 
Ik wil U volgen in de duisternis; 
ik vraag alleen de nodige kracht. 
O Heer, maak dat ik alles bij U breng 
en zorg ervoor dat ik U mag behagen 
in elk van mijn besluiten 
en dat U al mijn doen mag zegenen. 
Zoals een zonnewijzer geen uur aangeeft 
tenzij de zon schijnt, 
zo wil ik door U georiënteerd worden: 
Gij wilt mij leiden en U van mij bedienen 
Zo zij het, Heer Jezus. 
Kard. J.H. Newman 
Genegen 
Rome, 31 januari 2010 
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