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Hoop doet het leven volhouden, 

voet bij stuk houden. 
Zo ondergaat een mens 

zijn geschiedenis 
niet als een noodlot, 

maar als een uitnodiging 
tot voortgaan. 
Hans van Munster 

 

 
 
 

perspectief 
 

Een christen is niet beter, 
maar zou anders moeten zijn. 

Hij of zij zou anders moeten kijken, 
anders moeten luisteren. 

Het perspectief hoort anders: 
niet mijn eigen navel is het centrum van de wereld, 

maar de ander die me appelleert. 
 

Die perspectiefwissel 
leidt tot omgekeerde werelden; 
niet argwaan of vooroordeel 

liggen aan de basis van de kijk op mens en samenleving, 
niet eigen gelijk of eigen profijt, 
niet hoe het mij het beste uitkomt, 

niet eigen volk eerst… 
 

maar openheid, inlevingsvermogen, 
wederzijdse goede wil, 

eigen belang even opzij zetten, 
dankbaarheid, gezamenlijke inzet, 

kiezen voor het geluk van de ander, 
zeker als die ander zwakker is, 

zeker als die ander het zonder hulp niet rooien kan. 
 

De ander is geen last of bedreiging, 
hij is mijn broer of zus. 

Hij is een deel van mijn wereld geworden… 
Inclusief denken hoort tot de natuur van een christen, 

ook al liet de praktijk dat niet altijd zien. 
De geschiedenis leert echter 

dat inclusie niet werkt zonder perspectiefwissel. 
Kris Buckinx 
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ik verkies dat… 
 

Vooraleer zijn studies aan te vatten, 
wilde de jonge man 

gerustgesteld worden door zijn meester. 
 

“Kan u mij leren wat het einddoel is van het leven?” 
 

“Neen, dat kan ik niet”, 
antwoordde de meester. 

 

Kan u me dan tenminste iets zeggen 
over de zin van het leven?” 

 

“Neen, dat kan ik niet.” 
 

"Kan u me wat onderrichten 
over de betekenis van de dood 
en van het leven ná de dood?” 

 

“Neen, dat kan ik niet.” 
 

Minachtend ging de jonge man weg. 
 

De leerlingen waren onthutst. 
Ze vonden dat hun meester 

zich niet van zijn beste kant had getoond. 
 

De meester zei hun op vaderlijke toon: 
“wat voor zin heeft het 
om de aard en de zin 

van het leven te doorgronden 
als je er nog nooit van geproefd hebt? 

Ik verkies dat je je gebakje opeet, 
eerder dan dat je er 

allerhande bespiegelingen over maakt.” 
Anthony de Mello sj 

 
 
Wij mensen kunnen 
elkaar bemoedigen. 
Zo groeien wij. 
 

De bemoediging 
is de beste raadgeving 
om mensen iets te laten leren 
en zo vooruit te helpen. 
 

Als je bemoedigd wordt, 
weet je dat iemand in je gelooft 
en krijg je de opdracht 
om op jouw beurt te geloven. 
 

Bemoediging is  
kracht wekken en aanreiken 
om het geloof  
in het leven aan te wakkeren. 
 

In de bemoediging komen we 
God op het spoor. 

 
 
 

uit de profeet Jesaja: 
 

Zoals regen of sneeuw  
neerdaalt uit de hemel  

en daarheen niet terugkeert  
zonder eerst de aarde te doordrenken,  
haar te bevruchten en te laten gedijen,  

zodat er zaad is om te zaaien  
en brood om te eten;  

 
zo geldt dit ook voor het woord  

dat voortkomt uit mijn mond:  
 

het keert niet vruchteloos naar Mij terug,  
niet zonder eerst te doen wat Ik wil  

en te volbrengen wat Ik gebied.  
55, 10-11  

 


