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De bron van de hoop ligt in God,  
die niet anders kan  

dan liefhebben  
en die onvermoeibaar  
naar ons blijft zoeken.  

Broeder Roger van Taizé 

 

 
Gisteren heb ik Gods huis gezien, 
precies zoals ik het gedroomd had 
met rode pannen 
halve deurtjes en groene luiken 
vlak achter de populieren bij de dijk. 
 
M’n hart bonkte in m’n keel. 
 
Doodnerveus 
liep ik naar de voordeur. 
Inderdaad. 
Op het naambordje stond 
G punt Od. 
De kans van mijn leven 
hem te spreken vóór de hemel. 
 
Had wel duizend vragen. 
Nam mij voor 
met een eenvoudige te beginnen. 
Niet meteen m’n kruit te verschieten: 
‘Zeg, waarom zijn er in jouw naam 
en vaderland zoveel oorlogen gevoerd 
en zoveel mensen opgeofferd?’ 
Dat zou hem kunnen afschrikken. 
 
Ik bedacht een simpel vraagje. 
Ik zou beginnen met: 
‘Dag God, 
doet u ook mee aan de lotto?’ 
Stelde me voor 
dat ie dan zou grinniken en zeggen: 
‘Nee jongeman, 
de kansen liggen in jezelf.” 
Of zoiets. 
In ieder geval iets diep. 
 
Ik bleef nerveus 
haalde diep adem 
klopte op de deur. 
Een klein lief 
oud vrouwtje deed open. 
‘Dag mevrouw. 
Is God thuis?’ 
 
‘Daar spreek je mee, 
jongen.’ 
Herman Van Veen 

 
 

Als Paasmensen zijn we 'tot hoop geroepen'. 
Het leven van christenen staat in het teken van 
de hoop. Hoop betekent niet gewoon optimisme 
en is ook niet naïef. Pasen en het evangelie laten 
inderdaad een perspectief zien dat verder reikt 
dan wat we zelf willen en voelen. Christenen 
horen de roepstem van de Heer die zegt: ‘Vrees 
niet – sta op – wees niet bang – Ik ben met je.’ 
Hopen is een vorm van vertrouwen dat God er 
altijd zal zijn, je bij je naam zal roepen en 
liefhebben, wat er ook gebeurt. Christenen 
willen hoopvolle mensen zijn en ook anderen – 
zeker jongeren – hoop aanreiken. 

Jürgen Mettepenningen – kerknet 08 03 2019 
 

Christelijke hoop in tijden van polarisatie. 
“Niemand zal ontkennen dat onze samenleving 
in toenemende mate gepolariseerd raakt. 
Standpunten worden op de spits gedreven. Het 
maatschappelijk debat wordt in snelle, korte 
‘soundbites’ gevoerd waardoor elke nuance 
dreigt te verdwijnen en zoeken naar wat we 
delen verdrongen wordt door wat verdeelt. 
 Juist in die tijd - onze tijd - kunnen christenen 
een belangrijke bijdrage leveren aan de 
samenleving. Zij zijn gericht op wat de waan van 
de dag overschrijdt. Hun toekomst is geworteld 
in de hoop dat alles beter en harmonieuzer 
wordt en zijn uiteindelijke vervulling krijgt in de 
Heer." Op Pasen, wordt die hoop zeer concreet 
in de erkenning dat het leven sterker is dan 
dood.              Toon Osaer  
 
Heer God, het is het geheim van uw liefde en 
het verlangen van uw hart om bij ons te zijn en 
het leven met ons te delen. In Jezus, uw 
Veelgeliefde, zijt Gij een van de onzen 
geworden, weerloos en kwetsbaar als een 
mensenkind. Hem herkennen wij als uw Zoon, 
onherroepelijk teken van uw menslievendheid. 
Rondom Hem verzamelt Gij ons, altijd weer 
opnieuw, als uw volk, uw Kerk. Zie om naar uw 
Kerk. Geef haar moed en geloof genoeg om op 
uw woord te vertrouwen en uit uw liefde te 
leven, zodat ze iets betekenen kan voor de 
mensen, niet heersend, maar dienend, niet 
opdringerig, maar overtuigend, niet in haar 
recht, maar op haar plaats. Geef dat zij, 
weerloos en kwetsbaar, teken mag zijn van 
hoop en bevrijding voor alle mensen.        Jozef 

De Kesel
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VERSTILLING 
 
Verstilling, kom in mij. 
Orden mijn chaos. 
Beperk mijn woordenstroom. 
Genees mijn boosheid. 
  
Geest van verstilling, zuiver mij. 
Was mijn verdriet schoon. 
Geef mij een helder zien. 
Zuiver mijn ondertonen. 
  
Verstilling, rust in mij. 
Kom tot in mijn diepste. 
Woon op mijn grond. 
Vestig jouw huis van vrede in mij. 
  
Geest van verstilling, 
Open mijn gehoor voor de goedheid. 
Geest van goedheid, dooradem mij. 
Bouw mij uit tot nieuwe ontvankelijkheid. 
Marinus van den Berg 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gij adem van vrijheid  
adem in mij en in heel de wereld. 
 
Gij stroom van leven  
stroom in mij en in heel de wereld. 
 
Gij flits van een nieuwe wereld  
licht op in mij en in heel de wereld. 
 
Gij donder van gerechtigheid 
Dreun in mij en in heel de wereld. 
 
Gij levend in geweldloosheid 
leef in mij en in heel de wereld. 
 
Gij roos van vrede 
bloei in mij en in heel de wereld. 
 
Gij frisse wind 
waai in mij en in heel de wereld. 
 
Gij goddelijke aandrang 
doordring mij en de hele wereld. 
A. Rotzetter 

Eeuwige, 
Gij kent ons hart beter 
dan wij het kennen. 
 
Gij weet dat wij  
alles goed in de hand  
willen houden. 
 
Leer ons te aanvaarden  
dat niet alles kan  
voorzien worden 
zoals wij het plannen. 
 
Help ons om  
in onvoorziene omstandigheden 
te groeien in ons leven. 
 
Vooral als mensen 
ongevraagd 
ons levenspad kruisen 
en beroep op ons doen. 
 
Help ons op zoek te gaan  
naar wat Gij met ons voorhebt. 
 
Amen. 
 

 
 

Moeder van God 
één en al gave was jouw leven, 

Moeder van de mensgeworden God. 
 

Je gaf Hem een thuis, 
je liet Hem zijn weg gaan. 

 
Je hebt Hem gevolgd, 

je bleef Hem trouw tot het einde toe. 
 

Onder het kruis werd jij  
'Moeder van alle levenden', 

Moeder van de Kerk. 
 

Maria, 
jij gaf Hem aan ons, 
Hij gaf ons aan jou. 

 
Jouw kinderen zijn wij, 

gekend, geliefd, getekend met zijn naam. 
 

Bewaar in ons zijn goddelijk leven. 
 

Wij vragen je: 
Maria, Moeder van God, 

 
Maria, Moeder van alle mensen, 

bid voor ons. 
       Caritas Van Houdt

 


