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Leef volgens wat je  
van het evangelie begrepen hebt,  

ook al is het maar weinig,  
maar realiseer dit volledig. 

regel van Taizé 
 
 

Door het geloof spreekt God, 
door de hoop helpt God, 
door de liefde geeft God. 

R. De Langeac 

 
 

  
de  weg van de hoop 
 
Diep in onszelf dragen wij hoop; 
als dat niet het geval is, 
is er geen hoop. 
Hoop is een kwaliteit van de ziel 
en hangt niet af  
van wat er in de wereld gebeurt. 
 
Hoop is niet 
voorspellen of vooruitzien. 
 
Het is een gerichtheid van de geest, 
een gerichtheid van het hart, 
verankerd voorbij de horizon. 
 
Hoop in deze diepe en 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 omdat het kans op slagen heeft. 
 
Hoop is niet hetzelfde als optimisme; 
evenmin de overtuiging  
dat iets goed zal aflopen. 
Het is de zekerheid 
dat iets zinvol is 
onafhankelijk van de afloop, 
onafhankelijk van het resultaat. 
Vaclav Havel 

 
 
 
Als onze wanhoop  
aangeeft wat niet wenselijk is 
en onze hoop  
helpt geloven wat mogelijk is 
dan zorgen ze samen dat we doen 
wat gedaan moeten worden! 
Peter Deltour 

 

Wij zijn handen 
die afscheid nemen 

en handen die begroeten, 
wij zijn handen die genezen 
en handen die ziek maken, 
wij zijn handen die nemen 

en handen die geven. 
Wij zijn handen die vragen 

en handen die eisen, 
wij zijn handen die helpen 
en handen die weigeren, 

wij zijn handen die dreigen 
en handen die beschermen. 

 
Wij zijn gulle handen, 
wij zijn lege handen, 

wij zijn handen die spreken, 
wij zijn nietszeggende handen. 

Handen die scheppen, 
handen die bidden, 
handen die dienen, 
handen die helen. 

 
Wie kan dan nog zeggen 

dat we niets om handen hebben? 
 

Men zou de vraag kunnen stellen: waarom gaat 
de paus ook naar de moslims en niet uitsluitend 
naar katholieken? Er zijn zoveel godsdiensten. 
Waarom? Met de moslims zijn we 
afstammelingen van dezelfde vader Abraham. 
Waarom laat God het gebeuren dat er zoveel 
godsdiensten zijn? God heeft dat toegestaan. 
De scholastieke theologen spraken van 
de permissieve wil van God. Enkele zijn vrucht 
van een cultuur. Maar altijd kijken ze naar de 
hemel. Ze kijken naar God. Wat God wil, is de 
broederlijkheid tussen ons en op speciale met 
onze broeders, de moslims, die zoals wij 
kinderen en broeders van Abraham zijn. We 
moeten niet ontsteld zijn als we door broederlijk 
handelen samen door het leven gaan. De hoop 
dienen betekent, in een tijd als de onze, 
bruggen bouwen tussen beschavingen.  
Paus Franciscus, catechese tijdens de algemene audiëntie van 
woensdag 3 april 2019 
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litanie van de hoop  
 
Ik hoop op een toekomst,  
waarin alle bittere woorden  
uit de mond genomen worden.  
Overal: in ieder huis,  
in iedere stad,  
in elke straat.  
En dat de één  
tegen de ander kan zeggen:  
Ik hoop op een nieuwe toekomst,  
waar alle harten worden gevuld  
met tederheid  
en waar de handen  
gaven van vriendschap zijn.  
Ik hoop op vele nieuwe kansen,  
wanneer de rijke,  
zich schamend over zijn rijkdom,  
afstand zal doen van macht en bezit,  
en naar de arme zal gaan  
met de woorden:  
‘Ik hoop op een nieuwe toekomst.  
Vergeef me,  
dat ik te veel nam voor mezelf.  
Ik zal aan jouw tafel gaan zitten  
met hetzelfde brood  
en met bloemen van vrede in de zon.’  
Ik hoop op een nieuwe lente  
over de wereld,  
waar iedere soldaat  
zijn wapen in de grond steekt  
en naar de zichtbare  
en onzichtbare vijand zal roepen:  
‘Ik hoop op een nieuwe toekomst.  
Ik zal je niet doden.  
Ik zal je geen kwaad doen.’ 
Ik heb vertrouwen in de toekomst.  
Laten we dit doorgeven aan elkaar,  
zonder woorden.  
Zeg het met een glimlach,  
met een gebaar van verzoening,  
met een handdruk,  
met een woord van waardering,  
met een klop op de schouder,  
met een spontane omhelzing,  
met een kus,  
met een ster in je ogen.  
Zeg het voort  
met duizend kleine attenties,  
elke dag opnieuw;  
want zo bouwen we  
aan een nieuwe toekomst. 

 

Waar mensen  
elkaar  
in ’t leven dragen  
begint nieuwe hoop  
te dagen. 
 
 

De kleine goedheid 
Het gaat om de zogenaamde  

dwazen en naïeven 
die in alle deemoed  

de ander voor laten gaan. 
“Après vous”, zegt Levinas. 

Het adjectief ‘klein’  
in ‘de kleine goedheid’  

is betekenisvol 
en wijst op het concrete  

en op het bescheiden karakter  
van deze goedheid. 

 
Het gaat over een goedheid  

die zich in heel concrete omstandigheden 
van de ene mens  

tegenover de andere voltrekt,  
zonder te wachten  

op een organisatorische structuur  
die oplossingen zou brengen. 

 
De kleine goedheid  

heeft niet de pretentie  
een totale goedheid te zijn  

en zo’n structuur te vervangen. 
Ze wil niet alles oplossen,  

maar enkel één heel concrete  
act van goedheid stellen  

ten opzichte van één welbepaalde nood  
van één welbepaalde ander. 

 
De kleine goedheid is de goedheid  

van de nederige mens  
die in het besef van zijn eindigheid  

zijn hoogmoed achter zich heeft gelaten  
en die spaarzaam hulp biedt. 
Zij kent haar beperkte plaats 

maar ze maakt van haar bescheidenheid 
ook geen nieuwe orthodoxie. 

 
De kleine goedheid kiest 

voor een partiële en voorlopige 
maar reële act van barmhartigheid 

ten opzichte van de unieke ander. 
Dirk De Wachter, Klara - "Berg en Dal" - 16 oktober 2011

 

 


