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omtrent geloven 

 
Het meisje na het huwelijksaanzoek 

“Oh my God” 
De te jonge vrouw met kanker 

“Oh my God” 
De prille vader met zijn pasgeboren kind 

“Oh my God” 
De mens na het besef wat hij aanricht 

“Oh my god” 
De wandelaar op een hoge bergtop 

“Oh my God” 
 

Hoe kort en krachtig  
kan bidden zijn? 

Peter Deltour 
 

 
 
 
 
 
 
 
omtrent geloven 

 
God is Liefde 

 

Onbaatzuchtig en onvoorwaardelijk. 
 

Zoals de ouders die het wel anders droomden 
maar toch hun lesbische dochter 

liefdevol  in de armen sluiten. 
 

Zoals de mee-lijdende  
moeder en vader  

die even gebroken zijn 
door de echtscheiding van hun kind. 

 

Zoals de broers en zussen  
die over alle verschillen heen 

steeds door een vuur gaan voor elkaar. 
 

Zo liefdevol is onze God.  
Peter Deltour 

 

 
 

omtrent geloven – het boek 
 
Even herinneren… 
Er bestaat een “blijde” boodschap. 
Hij staat haaks op de onheils-boodschappen 
die ons vandaag overspoelen. 
Het gaat over een manier van in het leven 
staan 
en over wat er echt toe doet 
om een gelukkig mens te zijn. 
En dat het kan  
met weinig bezit en macht en geldingsdrang. 
Dit is misschien het moment 
om die blijde boodschap 
opnieuw een plaats te geven 
in ons leven! 
Peter Deltour 
 

 
 
 

 

 
 

 
omtrent ons 

 
Ik heb nog zo veel niet gelezen. 
De wereld is zo mooi. 
Er zijn nog  zo veel plaatsen. 
Ik wil dat beeld nog zien. 
En er zijn ook zo  
heel veel leuke mensen. 
Ik had dat lied nog niet gehoord. 
En er zijn nog zo veel dingen  
die ik graag wil doen. 
 
Het is een hele oefening 
om aan te nemen 
dat ‘een beetje’ 
soms genoeg kan zijn! 
Peter Deltour 
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omtrent geloven 
 

Wij christenen 
hebben geluk! 

We hebben geluk 
omdat we een  

sterke troef hebben: 
de troef van de hoop. 

 
Hopen ligt ergens  

tussen weten en geloven. 
 

Wij willen geloven 
dat de dood  

nooit het laatste woord heeft. 
 

Wij durven hopen  
dat de liefde 

altijd overwint. 
 

Wij weten 
dat het altijd  

opnieuw lente wordt! 
Peter Deltour 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
omtrent geloven 
 

belijdende mensen 
hebben een houvast 

er is iets om te HOPEN 
er is Iemand om in te GELOVEN 

er is veel om LIEF TE HEBBEN 
en het doet er niet zozeer toe  

WIE of WAT 
maar vooral 

DAT 
Peter Deltour 

omtrent geloven 
 
Als er één mens was 
voor wie iedereen telde 
dan moet het wel 
Jezus van Nazareth geweest zijn. 
 
Voor hem telden bij uitstek  
ook die mensen  
die  voor niemand  van tel waren: 
de uitgestotenen, 
de zwaksten, 
de mensen in de marge… 
 
Laat anderen meetellen 
zoals je zelf graag meegeteld wordt. 
 
Het is die man, 
het is die boodschap 
die de kern uitmaakt 
van ons christen zijn. 
 
Het zijn Zijn woorden  
die ons inspireren. 
 
Het zijn Zijn daden  
die ons tot voorbeeld dienen. 
Wat is het een genade  
wat is het een zegen voor deze wereld 
dat zo veel gedreven mensen 
hier willen aan meewerken. 
Peter Deltour 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

omtrent ons 
 
Het is een moeizame weg 
om een goed mens te zijn. 
De verleidingen loeren alom. 
 
Het is niet kwaad bedoeld. 
Zo erg is dat toch niet. 
Iedereen doet het. 
Niemand zal het zien. 
Voor één keer… 
 
Toch loont het de moeite 
die moeizame weg te gaan 
om een goed mens te zijn. 
Peter Deltour

 


