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Vriendschap 
verdubbelt vreugde 
en halveert smart. 

Francis Bacon 

 
 
 
 
 

 
 
wereldmissiemaand  
en 
geloven 
 
Geloof jij in God?  
Als iemand mij vraagt:  
‘Geloof jij in God,  
de almachtige Vader?’  
dan zal ik antwoorden:  
 
Als ‘geloven’ betekent:  
ik hoop,  
ik verlang naar,  
ik vertrouw mij toe aan,  
ik zet mij in,  
ik leef voor,  
ik leef het woord van God.  
 
Als ‘God’ betekent:  
begin,  
een nieuw begin,  
bron van nieuw begin,  
vrijheid - scheppende vrijheid,  
bron van licht.  
 
Als ‘vader’ betekent:  
moeder - en - vader,  
ouderschap.  
En als ouderschap betekent:  
ruimte geven,  
ruimte behoeden,  
ruimte herstellen,  
opdat geen mensenkind  
bedreigd, geslagen, geofferd wordt.  
 
En als almacht betekent:  
de macht van ‘vriendschap - en - ontferming’,  
zeventig maal zeven maal vergeving,  
liefde sterker dan de dood.  
 
Ja, dan geloof ik in God,  
Vader Almachtig.  
Huub Oosterhuis 

 

de kracht van mensen samen  
 

Het zien van miserie wereldwijd,  
geërgerd en verontwaardigd zijn,  

de kloof kennen tussen realiteit en ideaal,  
tussen onrecht en menswaardigheid.  

Het is een goed begin.  
Maar vaak onvoldoende.  

 

Het brengt ons spontaan tot de vraag:  
‘Wat kan ik daaraan doen?’ 

en ik kan zo weinig doen tegenover zo veel.  
Daarom moeten we ons oefenen  

in het stellen van de vraag:  
‘wat kunnen wij daaraan doen?’  

 

Als het ‘ik’ ‘wij’ wordt, 
 geloven wij in de kracht van mensen samen:  

de kracht van muziek bij de ene,  
van poëtische woorden bij de andere,  

van scherpe analyses bij nog een andere,  
van concrete ervaringen bij nog een andere.  

 

De kracht van mensen samen  
brengt hoop en moed genoeg  

om het nooit op te geven.  
De druppel van ik verandert in boordevol 

energie.  
Een zalig gevoel wanneer het ‘ik’ ‘wij’ wordt.  

 

De kracht van mensen samen doet meer 
ontdekken,  

doet verder zien dan het eigen ik,  
verder dan het ‘eigen’ wij.  

Mensen samen,  
dat is elkaar eerlijk verrijken  

vanuit de armoede en de rijkdom  
die er bij elke mens is.  

 

Laten wij ingaan  
tegen spontane reflexen die verlammen,  

en geloven in de kracht van mensen samen.  
Het doet deugd je hele gezicht, 

 je hele persoon opgenomen te weten  
in een beweging,  

die traag maar zeker omkeert,  
wat nu nog onrecht is.  

naar Luc Vandenabeele 
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scheppingsperiode 2020  
 
Op 24 mei 2015 publiceerde paus Franciscus zijn spraakmakende encycliek Laudato Si’, die stelt dat 
ecologie, rechtvaardigheid en vrede één geheel vormen. ‘Integrale ecologie’ is de sleutel voor een wereld 
met toekomst. Vijf jaar later inspireert Laudato Si tot het uitroepen van een wereldwijd  ‘Jaar van Laudato 
Si’. 
  
De actualiteit werd sinds het begin van dit jaar overheerst door een wereldwijde gezondheidscrisis. De 
wereld was in de greep van een virus. De coronapandemie heeft aan duizenden mensen het leven gekost 
en miljarden mensen rechtstreeks of onrechtstreeks benadeeld. Volgens sommigen was de uitbraak van 
dit nieuwe virus te wijten aan de mensheid die téveel ingrijpt in de natuurlijke leefomgeving van dieren. 
Nog anderen zagen er een of ander gemeen complot in. In ieder geval werd het openbare leven bijna 
helemaal stil gelegd en de economie moest even op pauze. 
 

We hebben daar ook de positieve effecten van kunnen waarnemen, op het milieu, op de fauna en flora, 
en op de luchtkwaliteit in het bijzonder. Te midden van de lentepracht kregen vele mensen terug aandacht 
voor de mooie natuur dichtbij huis. We herontdekten de waarde van een rustige natuurwandeling met 
ons gezin.  
 

Vele mensen vroegen zich af of we wel terug moesten naar de zogenaamde ‘normale’ toestand van vóór 
de corona-lockdown. Want dát was de tijd van de economische ratrace, de files, de smog en het fijn 
stof, ...  van het produceren en consumeren, zonder om te zien.  
 

Het ‘Bijbelse visioen’ houdt de wereld een spiegel voor. De christelijke levensbeschouwing droomt luidop 
van een wereld ‘vol sjaloom’, waar het goed is om te wonen voor iedereen. De Bijbel noemt die droom-
van-een-wereld Sion, het hemelse Jerusalem of het koninkrijk Gods, en gebruikt daarbij sprekende 
beelden: als ‘bloeiende woestijn’, dor land dat vruchtbaar wordt, dieren die zich met elkaar verzoenen 
... Maar ook de mens komt er tot zijn recht: trillende handen krijgen weer kracht, knikkende knieën vatten 
weer moed, blinden zien, doven horen en lammen springen als herten.  
 

Paus Franciscus nodigt ons uit tot inkeer en inzet voor een ‘groene vrede’, omdat ‘groene 
rechtvaardigheid’ niet kan zonder sociale rechtvaardigheid, en omgekeerd. In een wereld die doldraait 
zijn het de armsten die het eerst uit de boot vallen. Dit is een zorg die de generaties en de landsgrenzen 
ver overstijgt. Deze ‘totale ecologie’ vraagt om dringende en duurzame veranderingen in ons omgaan 
met de kwetsbare mens en met zijn natuurlijke omgeving: de hele schepping, ons gemeenschappelijk huis. 
 
 
 

de zeven wereldwonderen  
 

Een meester vroeg aan zijn leerlingen:  
‘Wat zijn op dit moment de zeven 

wereldwonderen?’  
Na wat discussie, zeiden ze:  

‘De piramiden in Egypte.  
De Taj Mahal in India.  

De beelden van het Paaseiland.  
Het Panamakanaal in Midden-Amerika.  

De Eifeltoren in Parijs.  
De Sint-Pietersbasiliek in Rome.  

De Chinese muur.’  
 

Terwijl de meester nog bezig was  
de stemmen te noteren,  

zag hij dat één leerling nog niet klaar was.  
Hij ging naar haar toe en vroeg:  

‘Is het zo moeilijk om zo’n lijst te maken?’  
 

 

‘Ja, nogal,’ zei ze  
‘Het zijn er zoveel,  
dat ik moeilijk een keuze kan maken.’  
 
Toen zei de meester:  
‘Zeg maar wat je al hebt,  
misschien kunnen we je helpen.’  
Het meisje twijfelde even,  
maar las dan voor:  
‘Ik denk dat de zeven wereldwonderen zijn:  
te kunnen zien  
te kunnen horen  
te kunnen aanraken  
te kunnen tasten  
te kunnen voelen  
te kunnen lachen  
en te kunnen liefhebben.’  
uit: ‘Een parel voor elke dag’, Averbode 

 
 
 


