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Phil Bosmans

Een nieuwe bundel  
van hoop en troost
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MENSLIEF,  
IK HOU VAN JE

Vandaag is jouw dag. 
Sta op, de zon schijnt. 
De wereld wacht op jou. 
 
Iemand heeft jou ooit bedacht. 
Dit is jouw plek onder de zon. 
Ik ben blij dat je er bent. 
 
Menslief, ik hou van je. 
 
Je bent een wandelend wonder 
op deze aarde. 
Je bent uniek, je bent mooi. 
 
Je krijgt tijd om je leven te leven. 
Tijd om gelukkig te zijn 
met wie je bent. 
Tijd om je geluk 
te delen met anderen. 
 
Menslief, ik hou van je. 
Geloof je wat ik zeg? 
 
Zeg het dan voort aan anderen: 
Menslief, ik hou van je!
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De vier seizoenen

Een mensenleven is zo wonderlijk, zo onbegrijpelijk ook. 
Jaar in, jaar uit, dag in, dag uit beweeg je je in het gewoel van alledag. 
Op sommige dagen schijnt de zon en je weet niet waarom. 
Je bent tevreden. 
Alles gaat goed. 
 
Je ziet de mooie en de goede kanten van het leven. 
Je lacht, je dankt, je danst. Je werk gaat vlot. 
Iedereen is vriendelijk tegen je. 
Je weet niet waarom. 
 
Misschien heb je goed geslapen. 
Misschien heb je een vriend ontmoet en voel je je geborgen. 
 
Plots verandert alles. 
Alsof die hevige zon ook wolken aantrekt. 
Er komt een soort droefheid over je die je niet kan verklaren. 
Je ziet alles zwart. 
Je denkt dat de anderen niets meer van je moeten hebben. 
Je klaagt, je bent jaloers. 
Je maakt de ander verwijten. 
 
Je denkt dat dit nooit ophoudt. 
Je gelooft dat die donkerte zal blijven. 
En je weet niet waarom. Echt niet. 
Misschien ben je moe. 
Je weet het niet. 
 
Waarom moet het zo zijn? 
 
Omdat elke mens deel uitmaakt van de natuur  

en dus onderhevig is aan lentedagen en herfstdagen, 

aan de warmte van de zomer en de kou van de winter. 
Omdat de mens het ritme van de zee volgt: eb en vloed. 
Omdat ons bestaan een voortdurende repetitie is van leven en sterven. 
 
Als je dit begrijpt, kan je vol moed en vertrouwen verder, 
want dan weet je dat op elke nacht een nieuwe morgen volgt. 
 





Waar warme mensen wonen, 
stijgt de temperatuur 
en wordt het een zachte zomer. 
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Parkeren in de zon

Je loopt niet zo lang rond op deze wereld. 
Je krijgt tussen de eeuwigheid voor je geboorte en de eeuwigheid na  
je dood héél even de tijd om te parkeren op onze kleine planeet. 
 
De parkeermeter loopt. 
De wijzer kan je niet terugzetten of verder laten lopen door  
extra geld te betalen. 
 
Je verblijf hier op aarde is op onverbiddelijke wijze beperkt. 
Er is geen enkele instantie die hier iets voor je kan doen. Je leven is als  
een handtekening in zeezand. Eén briesje en alles is verdwenen.  

Wat nu? 

 
Treur niet. 
Probeer je leven te parkeren in de zon en niet in een wespennest van 
allerhande ruzies, zenuwslopende zorgen en problemen. Maak mooie 
dagen. Wees enthousiast over het licht en over de liefde, over goede 
mensen en fijne dingen. 
 
Wees vriendelijk en hartelijk voor wie bijna geen parkeertijd meer 
heeft, wees zacht voor wie geen plaats vond om te parkeren in de zon. 
Maak mooie dagen voor jezelf en voor hen die daarvoor de kracht  
niet hebben. 
 
Parkeer in de zon, laat je parkeermeter lopen! 
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De zon is voor velen de gewoonste zaak van de wereld. 
Toch verricht ze elke dag een wonder. 
Ze steekt het licht en het vuur voor ons aan. 
Ze vecht tegen de wolken om ons te zien en om ons te warmen. 
’s Nachts trekt ze naar de andere kant van de aarde om ook daar 
mensen licht te schenken in de duisternis. 
 
Doof de zon en je zit 
in het zwartste zwart, 
de ijzigste kou. 
 
En zo is het met de liefde. 
Laat je de liefde toe in je leven, 
dan brengt ze licht en warmte. 
Maar als de liefde ondergaat in je leven, 
worden de schaduwen steeds groter 
en verdwijn je stilaan in de nacht. 
 
Liefde is als de zon. 
Als je er veel van hebt, 
kan je veel missen. 
Maar als je de liefde moet missen, 
mis je alles.
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Wie weet vandaag nog wat Liefde is?

Liefde met een hoofdletter. 
Liefde van gave en overgave. 
Liefde van tederheid en zachtmoedigheid. 
Liefde zonder macht en bezit. 
Liefde zonder geweld. 
 
Wie weet vandaag nog wat Liefde is? 
Liefde met een hoofdletter. 
Liefde dus. 
 
 



MENSEN  
GRAAG ZIEN, 
DAT IS MIJN 
HOBBY

Mensen, alle mensen, écht graag zien,  
dat zijn ook alle mensen die je nog niet kent.  
De mensen die je ontmoet wanneer je wandelt op straat.  
De mensen die je blik kruisen op de tram. 
De mensen in de winkel.  
De mensen langs de weg.  
De mensen die hulp vragen.  
De mensen die er niet meer zijn. 
 
Mensen graag zien,  
dat zijn zoveel mensen op zoveel plekken.  
In alle maten en kleuren, van alle gezindten en windstreken. 
Met dezelfde of hele andere gedachten. 
 
Laat zien  
dat je mensen 
graag ziet!
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Mensen, alle mensen, écht graag zien,  
dat zijn ook alle mensen die je nog niet kent.  
De mensen die je ontmoet wanneer je wandelt op straat.  
De mensen die je blik kruisen op de tram. 
De mensen in de winkel.  
De mensen langs de weg.  
De mensen die hulp vragen.  
De mensen die er niet meer zijn. 
 
Mensen graag zien,  
dat zijn zoveel mensen op zoveel plekken.  
In alle maten en kleuren, van alle gezindten en windstreken. 
Met dezelfde of hele andere gedachten. 
 
Laat zien  
dat je mensen 
graag ziet!

Vriendschap 
is als het samen breken van brood  
en het samen drinken van wijn. 
Je zit aan dezelfde tafel 
en deelt je zorgen en dromen. 

Vriendschap
voert je naar het licht 
waar geen nacht je kan deren. 

Vriendschap
geeft je hart vleugels 
in dorre dagen, 
als het leven pijn doet 
en je doodgaat aan donkerte.  
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