
Voorbeden voor onze geloofsgemeenschap 

(uit startviering 100 jaar Sint-Baafs - 8 jan.2012) 

Tijdens de vele jaren 
waarin mensen samen kwamen in Sint-Baafs 
vertrouwden ze hun hoop en zorgen steeds weer toe 
aan een God die zegt: ‘Ik ben er voor u’. 
Laten we dat vandaag ook doen en bidden 
dat wij handen en voeten mogen geven 
aan het klokhuis van onze gemeenschap… 
 
We bidden voor onze geloofsgemeenschap. 
Om een gemeenschap die als brood in de wereld aanwezig is. 
Een kring van mensen waarin velen zich mogen thuis voelen. 
Een verhaal van mensen 
waarin het leven gebroken en gedeeld wordt. 
We bidden om een gemeenschap 
waarin de wijn van verbondenheid te proeven valt. 
De wijn waarin tranen en hoop weerspiegelen. 
De wijn die ons doet groeien tot broers en zussen van elkaar. 
Laten we bidden… 
UBI CARITAS… 

We bidden om een gemeenschap 
waarin solidariteit tastbaar aanwezig is. 
Een kring van mensen waarin het kwetsbare 
niet vertrapt wordt, het gebrokene niet vergeten. 
Een plek waar mensen oog hebben voor de ander 
en de handen uitstrekken naar wie het nodig heeft. 
Een gemeenschap waarin de voeten gewassen worden 
van mensen onderweg, op zoek naar hoop en perspectief. Laten we bidden… 
UBI CARITAS… 
             
We bidden om een gemeenschap die openstaat 
voor de wereld en de mensen van vandaag. 
Een kring waarin gastvrijheid en openheid voorop staan. 
Een plek waar mensen kunnen ademen, 
zich vrij voelen en mogen zeggen wat ze denken. 
Een gemeenschap die eerder luistert dan oordeelt. 
Laten we bidden. 
UBI CARITAS… 
             
We bidden om profeten en herders in ons midden. 
Mensen die voorop durven gaan om nieuwe toekomst te wijzen, 



die uitdagingen durven aangaan 
en Gods visioen zichtbaar maken. 
We bidden om een gemeenschap 
waarin de geest van creativiteit aanwezig is. 
Waar de durf om nieuwe dingen te proberen 
groter is dan de gewoonte om te doen als weleer. 
Laten we bidden. 
UBI CARITAS…    
 
 
We bidden om een gemeenschap die het leven wil verdiepen, 
die peilt naar Gods hartslag in de wereld. 
Een kring van mensen die tastend zoeken 
naar de diepste grond van het bestaan. 
Een plek waar iets zichtbaar wordt 
van Gods woordeloze nabijheid. 
Laten we bidden 
UBI CARITAS… 
 
Jij die heet ‘Ik zal er zijn voor u’, 
dit alles durven we Jou toevertrouwen. 
In het geloof dat onze woorden in je handen 
de stapstenen worden voor de toekomst, 
dat onze hoop de rode draad wordt 
in jouw liefdesverhaal met mensen. 
Dat vragen we Jou, in naam van Jezus, 
je Zoon en onze tochtgenoot. Amen. 

(Vincent Duyck) 

	  


