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Hoop richt zich per definitie op de toekomst. 

Voor de bijbel schiet zij echter wortel 
in het heden van God. 

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

en die onvermoeibaar naar ons blijft zoeken.” 
frère Roger, Taizé 

 
 

 
 
 
 
 
 
Gij, 
Geest van de Eeuwige, 
altijd te vinden  
waar wij niet vermoeden… 
 
Gij,  
nooit te bedaren of klein te krijgen: 
ontsteek ons, 
overstroom, 
besmet ons, 
bewoon ons. 
 
Gij, 
vuurtong,  
stormwind, 
ademstoot, 
zo vaak omfloerst, 
versluierd in de schepping. 
Wek weer taal 
waar het woord verstokt, verhardt. 
Ontbolster ons,  
dat wij weer kwetsbaar zijn. 
 
Gij,  
Inspirator in de nacht van mensen. 
 
Gij, 
Draag mij doorheen  
de lauwheid van leven. 
Herschep mij, 
trek mij uit de klei  
van het alledaagse 
tot ik je vind, 
je weet, 
vermoed 
en liefde, hoop, geloof mij dragen. 
Marijke Bruynooghe 

 

Bomen en planten houden zich niet in en worden 
plaatsen van nieuw leven Vogels en dieren leven 
zich uit en maken alles klaar voor de toekomst. 
Het verhaal van de schepping herhaalt zich 
rondom ons. De grote mensenvraag “Is er leven 
na de dood?” krijgt voor wie om zich heen kijkt 
een uitdagend antwoord. Geen groot 
theologisch traktaat geen ingewikkeld bewijs 
maar met de glans en de verse kleur van elk 
nieuw lenteblad toont God dat het leven sterker 
is dan de kille dood. Daar waar mensen warmte 
uitstralen en licht geven aan hun medemens; 
daar waar mensen hoop uitstralen en nabijheid 
geven aan hun medemens: daar wordt Gods 
belofte waar: Ik zal er zijn voor u! Kijk eens naar 
de bloemen in het veld en naar de vogels in de 
lucht als God Onze Vader, al zoveel zorg heeft 
voor die bloemen en die vogels, zal Hij dan nog 
niet veel meer zorgen voor Zijn mensen, die Zijn 
beste vrienden zijn? Mensen, wees verstandig en 
vertrouw op God, zo ga je ook meewerken aan 
een nieuwe wereld waar het goed is om te 
wonen.  

Antoon Vandeputte 

 
 
 

Onnoembare en Nabije, 
dromen hebt Gij ons ingeschapen.  

Beelden van een nieuwe hemel 
en een nieuwe aarde. 

Visioenen van brood en vis 
voor vijfduizend en meer. 

Léven hebt Gij ons toegezegd. 
Hoop dat niet verloren gaat 

wat in Uw naam gebeurt. 
Belofte van kracht 

voor wie werkt aan Uw utopie. 
Rol de steen weg. 
Wek ons tot leven. 

Verbind ons aan elkaar. 
Dat Uw Rijk kome. 
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Vroeger ging men ervan uit dat de wereld vlak was. Met het logische risico dat je er aan de horizon kon 
afvallen. Nu weten we beter. Bang om van de aarde te vallen, zijn we niet meer. Maar hoewel het 
wereldwijde net ons verbindt met mensen van overal, toch is die wereld die we in ons hart dragen vaak 
een kleine wereld. Er is iets met onze raakbaarheid aan de hand. Informatie over mensen of situaties 
waar ook ter wereld, kunnen we verzamelen. Maar het is of al die info moeilijk tot bij ons hart geraakt.  
 

Een ander nieuw gegeven is dat er naast de gewone wereld, nog een wereld is bijgekomen: de virtuele. 
Via sociale media staan we in contact met velen, we noemen ze op facebook zelfs vrienden. Al vaak 
hebben deze media hun kracht bewezen, zowel in het op de been brengen van mensen voor de goede 
zaak, als om mensen te misleiden, maar het blijft vreemd als de sociale media het reële contact met 
andere mensen vervangen. 
 

Ik weet wel dat dit niet kon toen, maar Jezus heeft aan de vissers Simon en Andreas geen mail gestuurd 
toen Hij hen riep om Hem te volgen. Hij heeft hen aangekeken. Er moet iets heel indringends geweest zijn 
in zijn stem, in zijn hele houding. Want deze vissers lieten hun hele wereld, hun beroepsactiviteit in de 
steek om Hem te volgen. In zijn voetsporen waagden ze het om een nieuwe wereld te betreden.  
 

De wereld die Jezus voor ogen had, is er één van solidariteit, dat mensen beseffen dat ze deel uitmaken 
van één grote familie. En dat in die familie de één voor de ander opkomt. Jezus heeft het zelfs gehad 
over een wereld die nooit eindigt. Hij leerde ons dat gelukkig zijn op je eentje, hetzelfde is als niet 
gelukkig zijn.                                                                                                                         Erik Galle 

  
Als de grote wereld 

in mijn hart niet binnen geraakt, 
dan blijf ik ver van U, mijn God. 

Gij wilt dat ik mij open 
voor alle mensen. 

Gij leert me dat zovelen die ik niet ken 
mijn broers en zusters zijn. 

Uw droom van solidariteit is heilig. 
Ik beaam dit met heel mijn hart. 

Erik Galle 
 

Verbondenheid. 
Als wij U vragen God, waar Gij zijt 
te midden van de eenzaamheid en de pijn, 
te midden van de vragen en de angst, 
in de koorts en de onzekerheid, 
dan is uw antwoord verrassend eenvoudig. 
 

Gij zegt dat Gij niet komt, 
omdat Gij er al zijt. 
Dat Gij altijd in ons verblijft, 
dat wij het vlees zijn van uw vlees, 
omdat wij uit U zijn geboren. 
 

Onze pijn is uw pijn, ons leed het uwe. 
De lijdensweg van uw Zoon, 
is het krachtigste teken 
dat nabijheid in het lijden 
U altijd menens is geweest. 
 

Spreek tot ons hart woorden van troost. 
Schenk ons lichaam kracht en moed. 
Maak dat uw Geest ons optilt 
en ons binnenbrengt in de gemeenschap 
die Gij zelf zijt: Vader, Zoon en Geest. 
 

Wees Gij onze thuis, verbind ons met zovelen. 
Amen. 
Erik Galle 

 
 

Een vrouw uit Nazareth 
God is voor ons soms groot en ver. 

Zeker als wij in nood zijn, 
hebben wij graag iemand  

die ons aanraakt 
en die wij kunnen aanspreken. 
Daarom is Hij mens geworden. 
In Jezus openbaarde God zich 

als nooit tevoren en nooit meer daarna. 
Jezus heeft alles meegemaakt: 

geboorte en groei, lijden en dood. 
Als Gods Zoon is Hij verrezen. 

Voor zijn menswording 
heeft God Maria als moeder gekozen. 

Een vrouw uit Nazareth  
is de Moeder Gods geworden. 

Zij is Jezus' eerste leerling  
en toont ons de weg naar Hem. 

Bidden tot Maria is daarom eigenlijk 
"met Maria tot God bidden". 
Soms is het "tot God bidden 

om meer op Maria te gelijken". 


