
gcl - berichten
Hoe zendt Jezus ons?

Ik zou deze passage uit het evangelie graag stukje bij stukje hernemen, 
iets meer onder de vorm van een meditatie dan van een homilie, omdat 
deze tekst dat a.h.w. ook vraagt. Het gaat hier inderdaad om een reeks 
raadgevingen van Jezus, aan zijn leerlingen, wanneer Hij die op zending 
stuurt. Maar we moeten eerst goed doorhebben van waar die 
raadgevingen uitgaan. Ze gaan inderdaad  uit van een innerlijk gebeuren 
bij Jezus zelf. Jezus voelt zich overvraagd. Het wordt Hem teveel. Zijn 
zending is grenzeloos. Hij voelt dat Hij het alleen niet meer aankan.

Hierna wees de Heer (twee-en) zeventig anderen aan en zond hen twee 
voor twee voor zich uit naar alle steden en plaatsen, waarheen Hijzelf van 
plan was te gaan. 2 Hij sprak tot hen: 'De oogst is groot, maar arbeiders 
zijn er weinig. Vraagt daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om 
te oogsten. 3 Gaat dan, maar zie, Ik zend u als lammeren tussen wolven. 4 
Neemt geen beurs mee, geen reiszak, geen schoeisel; en groet niemand 
onderweg. 5 Laat in welk huis gij ook binnengaat uw eerste woord zijn: 
Vrede aan dit huis! 6 Woont daar een vredelievend mens, dan zal uw 
vrede op hem rusten; zo niet, dan zal hij op u terugkeren. 7 Blijft in dat huis 
en eet en drinkt wat zij u aanbieden; want de arbeider is zijn loon waard. 
Gaat niet van het ene huis naar het andere.8 In elke stad waar ge 
binnengaat en ontvangen wordt, eet wat u wordt voorgezet, 9 geneest de 
zieken die er zijn en zegt tot hen: Het Rijk Gods is u nabij. 10 In elke stad 
waar ge binnengaat en niet ontvangen wordt, trekt daar door de straten en 
zegt: 11 Zelfs het stof uit uw stad dat aan onze voeten kleeft, schudden wij 
tegen u af. Maar weet dit wel: Het Rijk Gods is nabij.  12 Ik zeg u: Op die 
dag zal het voor de mensen van Sodom draaglijker zijn dan voor die 
stad.17 De (twee-en) zeventig keerden vol blijdschap terug en zeiden: 
'Heer, zelfs de duivels onderwerpen zich aan ons door uw Naam.' 18 Hij 
zei tot hen: 'Ik zag de satan als een bliksemstraal uit de hemel vallen. 19 Ik 
heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden, te 
heersen over heel de kracht van de vijand; en niets zal u kunnen schaden. 
20 Toch moet ge u niet verheugen over het feit dat de duivels aan u 
onderworpen zijn, maar verheugt u omdat uw namen staan opgetekend in 
de hemel.' (Lc 10:1-12, 17-20)

Voorzitterswoordje

De vakantie ligt nu al een tijdje achter ons. 

Dit jaar waren we te gast op een glamping 

in Portugal, samen met enkele andere 

jonge gezinnen. We kenden elkaar niet, 

maar vonden snel contact. Een Vlaams 

koppel baatte het domein uit, typische 

vrijbuiters die in België niet zouden 

kunnen aarden. Ik bewonderde hun moed 

om met bijna niets dit op te bouwen, al 

zou zo'n leven niet aan mij besteed zijn. 

Toen dacht ik bij mezelf: zou ik misschien 

minder moedige keuzes gemaakt hebben? 

En zo overviel me de gedachte dat veel 

van onze levensloop bepaald wordt door 

onze omgeving en onze tijdsgeest. Toch 

voelde het goed om even halt te houden 

en stil te staan bij wat mij draagt in het 

leven. Even alles loslaten om dan te 

herontdekken wat echt van waarde is en 

daarin vrede voelen. Zoals je kan vermoe-

den zijn dat niet de dingen die dringend 

lijken als ze zich aandienen. Maar ook 

evenmin roekeloos iets doen dat niet mijn 

ding is. En toch prikkelt die enorme dosis 

moed van het Vlaams koppel me nog 

steeds. 

In GCL doen we als het ware zo'n vakantie 

in het klein, even stilstaan, terugblikken 

en de onderstroom voelen die ons doet 

leven, in de spanning gaan staan en hierin 

onderscheiden. In het nieuwe werkjaar wil 

ik jullie dus veel van die mini vakanties 

wensen in de groep, en hopelijk ook op 

een GCL-dag, een vorming of een regiona-

le bijenkomst.

Ivo Raskin,

Voorzitter GCL-Vlaanderen
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Maar dan wel uzelf als een vredelievend iemand. Daarom : 
“in welk huis ge ook binnengaat, uw eerste woord moet altijd 
zijn:'vrede aan dit huis !' Jullie gaan best niets overhoop 
gooien, geen onrust  zaaien, geen spanning.

“De oogst  is groot, zegt Hij.  Er zou zoveel kunnen en 
moeten gebeuren, maar er zijn er te weinig die bereid zijn om 
daaraan te werken. Bidt daarom tot de Heer van de oogst. 
Het eerste dat moet gebeuren: ons vanuit die schaarste tot 
God richten.Het gaat immers niet om werkkrachten of om 
functionarissen binnen een organisatie, maar om mensen 
die bezield zijn voor Zijn zaak.

Twee aan twee. 'Alleen' riskeert ge de indruk te geven dat ge 
opkomt voor uw eigen zaak; of sterker nog : dat ge uzelf wil 
waarmaken, uw Ego in het licht stellen. Met twee is het 
duidelijker dat ge opkomt voor iets dat u beiden overstijgt.

Maar Jezus maakt zich ook serieus zorgen over de situaties 
waarin zijn leerlingen terecht gaan komen “als lammeren 
tussen wolven”. Gaan ze 't aankunnen, zonder er aan ten 
onder te gaan ? Burnout toestanden... Vandaar die 
raadgevingen. Die vloeien daar praktisch allemaal uit voort.

Dan zendt Hij 72 leerlingen, twee aan twee, naar  de steden 
en plaatsen waarheen Hij zelf van plan was te gaan. Hij moet 
zijn plannen als geheel opgeven, en keuzes maken. Goed 
overwegen waar Hij best zelf naar toegaat. Denk aan onze 
paus die overal gevraagd wordt, en zich moet inperken door  
zich af te vragen waar zijn aanwezigheid het vruchtbaarst zal 
zijn. Waar Hij niet kan geraken, daar zendt Jezus zijn 
leerlingen naar toe. 

'Als lammeren tussen de wolven'.  We dan zouden zoiets 
verwachten als: 'Neem toch het nodige mee  om uw man te 
kunnen staan, overtuigend materiaal: geleerde boeken, een 
powerpoint en de rest …al het nodige om kritiek of weerstand 
te kunnen ontkrachten.' Neen. Neem niets mee, zegt Jezus. 
Alleen maar uzelf. Wat ge in uzelf draagt.

“Groet ook niemand onder weg”. Waarom niet? Lijkt een 
beetje hard, neen? Neen. 'lammeren onder de wolven': de 
bekoring om sympathie te zoeken door overal 'bonjourkes' 
rond te strooien. Laat dat maar varen. Naar wolven toe niet 
teveel met' bonjourkes' afkomen. Alleen maar uzelf. 

Er zijn mensen, als ze ergens binnenkomen, direct 
elektriciteit in de lucht. Anderen dragen die vrede in zich, en 
brengen die gewoon over door hun aanwezigheid . 
Weer: enkel uzelf brengen. Daarom ook die woorden: wordt 
de vrede die je brengt niet aanvaard, laat ze dan toch terug 
tot u komen. M.a.w. verlies uw innerlijke vrede niet omdat de 
vrede die ge wou brengen niet aanvaard wordt. Zoniet zou je 
iets willen aanbieden dat je zelf niet blijvend in u hebt. En dat 
pakt niet. Weer eens: alleen maar uzelf. 

“Loop niet van het ene huis naar het andere”, zegt Jezus 
verder. Dat is oppervlakkig werk. Neen. Zaai in de diepte. 
Neem daar uw tijd voor. Wordt ge goed ontvangen, doe dan 
rustig uw werk; hou je aan dat werk, en laat de mensen maar 
voor uzelf zorgen. Wordt ge niet goed ontvangen  – vergeet 
niet : 'je staat tussen de wolven -, “schud dan het stof dat aan 
uw voeten kleeft”.

Wel die raad: draag dat niet verder mee, laat dat niet in uw 
kleren kruipen, en nog minder in uw hart. Blijf daar niet mee 
lopen. Schud dat van u af, en laat dat 'ter plekke'. Dat is niet 
van u. Word terug uzelf. Laat dat verder aan God over; God 
die het laatste woord heeft, het laatste oordeel uitspreekt, 
wanneer ook de mensen van Sodom zullen geoordeeld 
worden. Hij weet wat Hij daar moet mee doen.

Dan komt de laatste raadgeving. Wanneer de 72 leerlingen 
terugkomen na hun zending te hebben volbracht, blij en fier 
over al wat ze gepresteerd hebben, en wellicht ook een 
beetje geneigd om het goede dat ze deden aan zichzelf toe te 
schrijven, - hoe zouden we zelf zijn? - zei Jezus hen: Jullie 
hebben inderdaad van alles kunnen doen, en ook echt goed 
gedaan, maar daarover moeten jullie jullie niet te zeer 
verheugen, anders gaat jullie draaien rond jezelf, en blijven 
jullie steken in jezelf.

Wauthier de Mahieu sj
Homilie op Voedsel voor Onderweg, 

Oude Abdij Drongen, 7 juli 2019

Dat dit 'tegen die mensen' moet gebeuren, zoals dat daaraan 
toegevoegd werd, vind ik een beetje sterk, een beetje 
wraaklustig. Ik ben niet zeker dat dit van Jezus komt.

Neen, ditmaal moeten jullie jezelf een stukje loslaten, en blij 
zijn alleen omdat uw namen opgetekend staan in de hand 
van God. Uw namen opgetekend in de hand van God! Daar 
blij om zijn. Dankbaar. Uzelf zijn, en dan zelf de boodschap 
zijn. Was Jezus dat ook niet?



Om te zoeken naar wat interessant kan zijn voor GCL-leden?

Voel je kriebels 
om mee te helpen, 

De redactieraad van de GCL-berichten is op zoek

naar mensen die mee willen helpen. 

Dank!

Na meer dan 40 nummers 
willen sommigen de fakkel doorgeven. 

Contacteer Ivo Raskin 

om dingen te veranderen, 

via .info@gclvlaanderen.be

HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP  HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP 

HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP  HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP 

H
E

L
P
 H

E
L
P
 H

E
L
P
 H

E
L
P
 H

E
L
P
 H

E
L
P
 H

E
L
P
 H

E
L
P
  H

E
L
P
 H

E
L
P
 H

E
L
P
 H

E
L
P
 H

E
L
P
 H

E
L
P
 H

E
L
P
 H

E
L
P
  



GCL-berichten is de nieuwsbrief van de Gemeenschap van Christelijk Leven in Vlaanderen
Voorzitter: Ivo Raskin - Vinkenbosstraat 10 – 3001 Heverlee - 016/68 01 51 - info@gclvlaanderen.be  
Nationaal kerkelijk assistent: Ward Biemans SJ, Singel 448, 1017 AV Amsterdam, Nederland 
Redactie GCL-berichten: Ward Biemans SJ, Ann Sieuw, Nathalie Salazar, Luc Buffel, Cecilia Vanneste -  gcl-berichten@telenet.be 
Vormgeving: Ludwig Van Heucke SJ
GCL-berichten is gratis voor GCL-leden, niet-GCL-leden betalen €7 (Nederland €8)
GCL-rekeningnummer: IBAN: BE54 4466 6116 7197 - BIB: KREDBEBB

www.gclvlaanderen.beGCL-Vlaanderen

Achteraf bleek dat een toezichter van de fietsenbergstalling 
het sleuteltje had meegenomen om te vermijden dat de fiets 
zou gestolen worden. Het was dus goed bedoeld! 

Conclusie: niet te vlug (ver)oordelen, maar misschien had 
die opzichter toch beter een berichtje nagelaten waar de 
eigenaar de sleutel van de fiets kon komen afhalen.

Luc Buffel

Lucia Goubert

De fiets van onze dochter was gestolen. Ze woont in de 
multiculturele wijk Brugse Poort in Gent en moet naar het 
Stapelplein. Ze besluit autostop te doen. Ze komt uit haar 
huis, steekt haar duim op en bijna ogenblikkelijk stopt er een 
auto vlak bij haar. Ze loopt er naar toe, trekt de deur open en 
zegt 'Ik moet naar het Stapelplein'. De zwarte chauffeur kijkt 
wat verbaasd, maar zegt dan toch: 'Stap maar in'. Onderweg 
vertelt de chauffeur dat hij net van zijn werk kwam, 'we zijn 
buren'. Onze dochter verontschuldigt zich, maar de buur zegt 
dat hij blij is eens iets te kunnen doen voor een blanke: 'We 
hebben al zo'n slechte naam…'

Tijdens mijn wekelijks loopuurtje in de Blaarmeersen zie ik 
soms wandelaars die hetzelfde pad volgen, maar in de 
tegenovergestelde richting. Op een zonnige zaterdagmor-
gen zag ik zo eens een zwarte man die vriendelijk naar mij 
knikte toen hij mij zag lopen. Toen we elkaar na 25 minuten 
opnieuw kruisten en hij zag dat ik nog steeds aan het lopen 
was, kon hij het niet laten en riep mij enthousiast toe: "Well 
done!". Dit ene zinnetje bleef de rest van de dag weergalmen: 
zo verrassend bemoedigend! Ja, Hij geeft ons graag eens 
een schouderklopje wanneer we het niet verwachten.

Mijn dochter Veerle stuurde onlangs een bericht dat een 
kwaadwillige idioot het sleuteltje op haar fiets (weliswaar niet 
verstandig van haar om dat niet eruit te halen) in de fietsen-
bergstalling van een station had weggenomen, zodat ze te 
voet naar huis moest, een heel eind stappen en dat met dat 
tropische weer.

Nathalie Salazar

Luc Buffel

Een medewerkster van de Oude Abdij bracht echter na een 
uur de verlossende boodschap: mijn echtgenote heeft naar 
de Oude Abdij gebeld met het heuglijke nieuws dat de GSM 
goed terechtgekomen is. Het zakje was tijdens mijn fietstocht 
naar de Oude Abdij losgescheurd en de GSM was op de 
grond gevallen. Een toevallige fietsster, een dame uit De 
Pinte die we kennen, had het opgeraapt. Op basis van een 
binnenkomende e-mail kon ze het e-mailadres van de eige-
naar identificeren en na wat zoekwerk heeft ze mijn echtge-
note opgebeld.

Ik laat het nu in het midden of dat een mirakel is of louter een 
gelukkig toeval; een feit is wel dat ik God toch dankbaar ben 
dat de GSM zonder schade is terug gevonden.

Toen ik onlangs in de Oude Abdij Drongen toekwam, kwam ik 
tot de onthutsende vaststelling dat het zakje met mijn GSM 
niet meer aan mijn broeksriem hing. Eerst dacht ik nog dat 
het zakje misschien nog thuis lag omdat ik een andere broek 
aangetrokken had; meer en meer dacht ik echter dat die 
onderweg moet verloren gegaan zijn; erg vervelend alles-
zins.

Uit het leven gegrepenMini-
spr

okk
els
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OPVOEDEN TOT VRIJHEID 
zondag 13 oktober 2019  

Oude Abdij Drongen

Programma zondag 13 oktober 2019:

· 12h30  Middagmaal in de Oude Abdij (optioneel/betalend)

· 14h00 – 16h15  Opvoeden tot vrijheid door Nikolaas Sintobin s.j.

· 16h15 – 17h15  Eucharistieviering in de Kapel van de Oude Abdij

Inschrijven graag vóór 4 oktober via een link die je vind op de website: 
wp.gclvlaanderen.be 

Als je wenst deel te nemen aan de maaltijd, gelieve dat in te vullen en het gepaste 
bedrag over te schrijven op  BE54 4466 6116 7197 met de vermelding 'naam + 
aantal + Opvoeden tot Vrijheid

GCL Vlaanderen organiseert op zondag 13 oktober 2019 in de Oude Abdij in 
Drongen een bijeenkomst met als thema Opvoeden tot Vrijheid. 
De bijeenkomst staat ook open voor niet GCL-leden.

In onze cultuur wordt vrijheid terecht hoog gewaardeerd, maar ook de vrijheid kent 
haar uitdagingen. Hoe kunnen wij vrije mensen worden die goede keuzes maken en 
anderen daarbij helpen? En hoe vermijden we de valkuilen van de vrijheid zodat we 
voluit en gelukkig kunnen leven en niet verdwalen op zijwegen?

Nikolaas Sintobin sj zal in zijn inleiding een aantal kenmerken van onze samenleving 
bespreken en vervolgens aangeven hoe de ignatiaanse traditie ons vandaag 
concreet kan inspireren en handvatten kan bieden. Vervolgens worden we 
uitgenodigd om te mediteren aan de hand van Youtube-filmpjes en in groepjes uit te 
wisselen. We sluiten af (voor wie wil) met een eucharistieviering in de kapel van de 
Oude Abdij.

De bijeenkomst richt zich tot iedereen die zelf graag aan vrijheid wil winnen en in het 
bijzonder tot iedereen die zich afvraagt hoe ze kinderen of anderen voor wie ze 
verantwoordelijk is, kunnen opvoeden tot vrijheid.

De bijeenkomst vindt plaats in de Oude Abdij te Drongen (Drongenplein 26-27). Voor 
de kinderen is er 'Godly Play' en er wordt kinderopvang voorzien. 
Voor wie wil is er de mogelijkheid om (tegen betaling) reeds mee te lunchen in de 
Oude Abdij om 12h30. De bijeenkomst zelf is gratis bij te wonen.



Lidgeld werkjaar 
2019-2020

Europese GCL-AssemblyGCL-weekend van Amar y servir: 
open voor alle GCL'ers 

(Vlaanderen en Nederland)

We laten ons leiden door het Johannesevangelie en laten ons 
onderdompelen in inleidingen, stilte, uitwisseling, werken in de tuin 
van de Oude Abdij, wandeling (in stilte en in babbel).

In 't kort:

Van vrijdagavond 8 tem zondagmiddag 10 november 2019 gaat de 
GCL-groep Amar y servir op weekend in de Oude Abdij Drongen. 
Ze reserveerden nog extra kamers voor andere GCL-leden of 
GCL-groepen.

Plaats: Oude Abdij Drongen

Op  gcl-berichten@telenet.be

Heeft je groep of heb jij interesse? 
Welkom en geef een seintje aan Cecilia Vanneste 

Jan van de Poll sj verzorgt de inleidingen.

Datum: 8-10 november 2019

Begeleider: Jan van de Poll sJ

a. Go forth: aanwezig en betrokken zijn in de maatschappij. 
De thema's jeugd, gezin, ecologie en migratie blijven 
relevant.

c. Deepen: authentiek zijn in wie we zijn en met welke 
spiritualiteit we in het leven willen staan.

Deze bijeenkomst is op zich veel korter dan een wereldcongres en 
draaide rond drie pijlers: een terugblik op de voorbije 5 jaar, een 
inhoudelijke reflectie naar de toekomst en tot slot de verkiezing 
van het nieuwe Euroteam. Het Euroteam heeft geen formele 
sturende rol naar de verschillende landen, maar werkt eerder 
faciliterend en focust zich op enkele thema's die leven in de 
Europese context. De voorbije jaren werd veel werk verzet rond 
gedwongen migratie. Zo zijn er initiatieven geweest in o.m. Italië 
en Luxemburg waar GCL'ers konden aanwezig zijn bij migranten 
en tegelijk geestelijke begeleiding kregen. Rond jongeren was er 
een Europese bijeenkomst in Malta en in Polen was er een 
bijeenkomst rond gezin. 

2. We ontdekten dat in de sequentie deepen-share-go forth 
ieder van deze drie werkwoorden een inrijpoort kan vormen 
voor onze weg als GCL-gemeenschap en als individuele 
GCL'er.

Traditioneel is er het jaar na het wereldcongres een Europese 
bijeenkomst. Vorige zomer was er een bijzonder boeiend 
wereldcongres in Buenos Aires, met als thema "GCL, een gift voor 
de wereld en de Kerk". Met als inspiratie Mc 6, 38: "Hoeveel 
broden heb je, ga eens kijken". In het slotdocument beschreven we 
de dynamiek die we beleefd hadden: Deepen ' Share ' Go forth. 
Doorheen gebed kwamen we thuis bij Christus, in de 
uitwisselingen herkenden we als GCL'ers bij elkaar hoe de Geest 
aan het werk is om vervolgens op weg gaan en te delen.

Voor de inleidingen was Nikolaas Sintobin sj te gast. Hij 
inspireerde de GCL'ers met inleidingen over onderscheiding en 
ignatiaanse indifferentie. Dit waren opstapjes voor uitwisselingen 
waarin we stil stonden bij de toekomst. 

Tijdens het voorbije Pinksterweekend was ik samen met Ann 
Sieuw, Geert Dutry en Ward Biemans sj te gast in Vilnius (Litou-
wen) voor een bijeenkomst van Europese vertegenwoordigers van 
GCL.

Wat zich aftekende: 
1. Op Europees niveau voelden we een groeiend vertrouwen 

en gevoel van gemeenschap

3. Meer specifiek kwamen deze ideeën naar boven in onze 
gemeenschappelijke onderscheiding

b. Share: we willen meer delen binnen de Europese context 
(werkmateriaal, best practices, …) en de betrokkenheid 
tussen de grote en kleinere landen vergroten.

Op het einde van het weekend waren er verkiezingen. We waren 
dankbaar dat er negen kandidaten beschikbaar waren voor de 4 
open posities. De Geest heeft gewaaid en ik denk dat we een 
goede mix hebben aangeduid van ervaring en vernieuwing, 
vrouwen en mannen, mooi verspreid over Europa. En ja, hieronder 
ook een Belg, Jean-Benoît Hoet die tot de Franstalige GCL 
behoort, maar erg vlot is in het Nederlands. Hij kijkt er al naar uit om 
op één van onze komende GCL-dagen te gast te zijn.

Ivo Raskin

We vragen 35€ per persoon. Daarnaast zijn jullie vrij om zoals 
voorgaande jaren iets extra's te geven, volgens jullie eigen 
mogelijkheden. Tegelijk hebben we begrip voor mensen die 
minder kunnen betalen.

Mogen we jullie vragen om het lidgeld voor dit werkjaar in orde te 
brengen?

*een belangrijk deel (+/-12€) gaat naar de wereld-GCL. Dit bedrag 
hangt af van de levensstandaard van het land en is dus een vorm 
van solidariteit; daarnaast betalen we een kleinere bijdrage aan 
GCL-Europa.

* Tot slot willen we nog vermelden dat de leden van de stuurgroep 
een deel van de kosten voor de werking voor eigen rekening 
nemen (deelname GCL-congres, verplaatsingen stuurgroep, ...)

*Voor de werking in Vlaanderen willen we stilaan meer aanbieden 
qua vorming, regionale activiteiten, jongeren. En dat willen we 
deels uit het lidgeld financieren om zo de deelnameprijs laag of 
gratis te houden.


