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Vader, 
U bent de Weg, 

U bent de Waarheid, 
U bent het Leven. 
Wijs mij de Weg, 

laat mij uw Waarheid weten, 
leer mij uw Leven. 

 

de toekomst begint vandaag  
 

“Mogen we een nieuwe toekomst voor de kerk, 
of beter: voor het christelijk geloven verhopen? 
Paus Franciscus maakt zo’n toekomst concreet 
door te handelen in de lijn van Jezus. Ook voor 
hem is wet en theorie en theologie van 
ondergeschikt belang. Wat éérst komt is de 
praktijk, de pastoraal. Iedere dag kan je je aan 
een nieuwe verrassing verwachten! Hij stelt 
evangelische handelingen, spreekt evangelische 
woorden die hoop en leven geven, op de eerste 
plaats aan de armen, zwakken en uitgestotenen. 
Franciscus toont ons hoe het kan: de weg van 
Jezus verder trekken, in nieuwe vormen voor een 
grondig nieuwe tijd in de 21e eeuw. 
 

Een nieuwe toekomst voor het christelijk geloven 
wordt mogelijk waar wij, christengelovigen, 
gaan denken, spreken en handelen in de logica 
van Jezus, in de logica van de Bergrede en de 
zaligsprekingen. We zullen moeten leren 
afstand te nemen van wat ons al zolang 
vertrouwd was en nu in crisis is. We zullen 
moeten creatief omgaan met het ‘goede nieuws’, 
het Evangelie van Jezus. Binnen én buiten de 
kerkelijke structuren en leerstellingen. Omdat 
Jezus het leven kwam brengen, leven in volheid. 
En het leven kan je niet straffeloos vastzetten in 
menselijke wetten en ideologieën. Juist in onze 
verwarde en gewelddadige, voor veel mensen 
angstaanjagende tijd worden wij geroepen om 
liefde, mededogen en verzoening te zijn.” 
Marc Van Tente 

Ik geloof dat die dromen groter zijn dan ikzelf 
ben. Ik ben gelukkig niet het centrum, maar 
slechts een klein schakeltje, het is niet allemaal 
afhankelijk van mij. Ik mag mij diep verbonden 
voelen met de mensen vóór mij, de mensen die 
ik nu op mijn pad aantref en de mensen die na 
mij zullen komen. Ik gun anderen ook dit besef, 
dat zij daarmee de taken en de druk die zij 
ervaren in een ander perspectief kunnen zien. 
Voor mijzelf zit daar nog een laag bij. Ik geloof 
dat wij als mensen gedragen worden door die 
Ene, die tijdloos is, die het heden, verleden en 
de toekomst kent en die trouw is.  
                                                           M. Vermaas 

 
 

 
de weg van de hoop. 

 

Diep in onszelf dragen we hoop: 
als dat niet het geval is, 

is er geen hoop. 
Hoop is de kwaliteit van de ziel 

en hangt niet af 
van wat er in de wereld gebeurt. 

Hoop is niet te voorspellen of vooruit te zien. 
Het is een gerichtheid van de geest, 

een gerichtheid van het hart, 
voorbij de horizon verankerd. 

Hoop 
in deze diepe krachtige betekenis 

is niet hetzelfde als vreugde 
omdat alles goed gaat 

of bereidheid je in te zetten 
voor wat succes heeft. 

Hoop is ergens voor werken 
omdat het goed is, 

niet alleen omdat het kans van slagen heeft. 
Hoop is niet hetzelfde als optimisme 

evenmin overtuiging 
dat iets goed zal aflopen. 

Wel de zekerheid dat iets zinvol is 
afgezien van de afloop, het resultaat. 

Václav Havel 

 
 
 
 
De kern van ons christen zijn, dat waar het 
eigenlijk om gaat, is geen litanie van dingen die 
we moeten of niet mogen, is geen lange lijst van 
regels waaraan een mens zich te houden heeft, 
en is zelfs geen geheel van waarden die we best 
zouden beleven… 
 

De kern van ons christen zijn, dat waar het 
allemaal om draait, is de grote boodschap die 
Iemand ons is komen brengen: “Mens, wie je ook 
bent, je bent graag gezien, je bent bemind, 
onvoorwaardelijk, zoals je bent”. Dat is de 
centrale ervaring van het evangelie. 
 

En de dynamiek van het christen zijn is dat 
mensen die ervaring doorgeven aan elkaar.  
Niet omdat ze moeten, maar omdat ze het niet 
kunnen laten. 
Carlos Desoete
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Soms ontbreekt je de zin om iets te ondernemen. Je blijft bij de pakken zitten, weifelend, aarzelend, 
misschien ook wat angstig. Of je bent gewoon te moe of ook weleens te lui om iets nieuws uit te proberen. 
Maar op één of andere manier weet je dan toch de moed bij elkaar te schrapen en ervoor te gaan. 
Heel vaak slaag je dan ook in je opzet; je aanvankelijke vrees of reserve verdwijnt als sneeuw voor de 
zon. Vanwaar haalt een mens dat gevoel van zelfonderschatting? Ik weet het niet. Misschien heb je 
minder aangename ervaringen achter de rug, werd je al te vaak op fouten gewezen of leg je de lat 
zodanig hoog dat je er gewoon geen doen aan ziet? Laat die negatieve en beperkende houding varen 
– of probeer het toch! Het loont wél de moeite om jezelf telkens weer aan te sporen om tenminste een 
poging te wagen. In het Frans klinkt het kort maar krachtig: Plus est en vous. Vrij vertaald: er schuilt méér 
in je dan je denkt. Zeker een vaststelling maar tegelijk ook een aanzet, een oproep om datgene wat je 
niet in of van jezelf vermoedt of onderwaardeert naar boven te brengen. Je kan weleens aangenaam 
verrast raken, ja zelfs versteld staan van jezelf.  

Ludwig Vanderbeke 

 
Liefhebben en loslaten 

 

Loslaten betekent niet 
 je niet meer betrokken voelen, 

maar ik kan het niet voor een ander doen. 
 

Loslaten is niet mijzelf losmaken, 
maar het besef dat ik een ander niet kan besturen. 

 

Loslaten is niet een ander wat toestaan, 
maar hem laten leren door ervaren. 

 

Loslaten is machteloos toegeven, 
want het resultaat is niet van mij afhankelijk. 

 

Loslaten is niet een ander willen veranderen of hem de schuld geven, 
maar het beste van mijzelf maken. 

 

Loslaten is niet meer zorgen voor, 
maar zorg hebben om. 

 

Loslaten betekent niet meer vasthouden, 
maar steunen. 

 

Loslaten is niet oordelen, 
maar anderen de kans geven zichzelf te zijn. 

 

Loslaten betekent niet meer alles willen regelen, 
maar anderen de kans geven de werkelijkheid onder ogen te zien. 

Loslaten betekent niet ontkennen, 
maar aanvaarden. 

 

Loslaten betekent niet langer willen scheiden of twisten, 
maar eigen tekortkomingen zoeken en verbeteren. 

 

Loslaten is niet alles naar mijn hand zetten, 
maar elke dag nemen zoals die komt en daar plezier in hebben. 

 

Loslaten is niet iedereen bekritiseren en bedisselen, 
maar proberen te worden waarvan ik droom. 

 

Loslaten is niet het verleden betreuren, 
maar groeien en leven naar de toekomst. 

 

Loslaten  
is minder angst  

en meer liefhebben. 
Nelson Mandela 


