
Als je binnenkomt in onze kerk,  
word je welkom geheten  
door Sint-Jozef en de heilige Familie. 

Bovenaan het beeld zie je vlammen,  
het vuur van Gods Geest, 
dat zich op hun hoofd heeft neergezet:  
Jozef en Maria, vervuld van de heilige Geest. 
Het kind lijkt nog niet geboren,  
maar zijn  leven ligt al in het beeld 
weerspiegeld.  
Onder zijn hoofd blinkt een grote traan:  
zijn verdriet en zijn meeleven  
bij het lijden dat mensen treft.  
Jezus zal leven vanuit Gods Geest  
en Hij zal die Geest uitstralen  
naar elke mens die Hij ontmoet.  

Hier ben je welkom,  
in een gemeenschap die samen komt 
om zich te laten leiden  
door het vuur van Gods Geest. 
God wil hier mens worden  
in de levenswijze van Jezus,  
zoals die zichtbaar wordt 
in het meeleven met lief en leed  
van ieder die hier binnenkomt. 

Hier kan je tot rust komen,  
stil worden, bidden,  
samen vieren met medemensen, 
mensen ontmoeten,  
God vinden,  
kracht opdoen.  

Welkom! 
Omer Gielliet (° 14 mei 1925) 
is priester en beeldhouwer. 
Hij woont in Breskens (Nederland). 
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Sint-Jozef en de heilige Familie 

beeld van Omer Gielliet 

Mozes 

beeld van Omer Gielliet 

Als je weg gaat uit deze kerk,  
word je uitgeleide gedaan door Mozes. 

God had Mozes gezonden  
om zijn volk te bevrijden  
uit de ellende van Egypte.  
40 jaar lang ging Mozes met de Israëlieten 
op zoek naar het ‘Beloofde Land’,  
een plaats waar ze in vrede  
zouden kunnen samenleven. 

“Ik zal bij jou zijn”  
had God aan Mozes beloofd.  
Daar vond hij kracht en motivatie in. 

Die woorden ‘Ik zal bij jou zijn’  
staan gebeiteld  
op de rug van het Mozesbeeld.  
Ze spreken ook vandaag de belofte uit 
van God aan ieder van ons. 
Je leest ze als je weg gaat uit de kerk, 
naar de plaatsen  
waar je woont, leeft en werkt.  

Hij zal bij je zijn als je thuis bent, 
in je buurt, op je werk,  
in je vriendenkring.  
Zijn nabijheid zal je kracht  
en je motivatie zijn  
om van die plaatsen  
een ’Beloofde Land’ te maken,  
plaatsen waar het goed is  
om samen te leven. 

Mozes kijkt ons achterna.  
Het lijkt wel dat hij wil zien of het ons lukt 
dat ’Beloofde Land’ te realiseren  
in onze eigen leefwereld.  


