
Overdenking 

 

Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te 

verantwoorden. 

Die woorden bleven bij me hangen, toen ik deze tekst las.  

De hoop die in u leeft. Getuig daarvan, vertel erover.  

En ik dacht: dat zou mooi zijn. Als wij elkaar onze verhalen vertellen, over de hoop die in ons leeft. 

Wat hoop voor ons betekent, vandaag. Waar we hoop uit putten. 

Ik wilde die verhalen zelf ook graag horen. 

Dus ik besloot een vragenlijst te maken, een paar vragen over hoop. En ik vroeg jullie om die in te 

vullen. Ontzettend leuk om te doen. Ruim 40 mensen vulden de vragen in, en ik kreeg van allerlei 

kanten prachtige verhalen en teksten en gedichten onder ogen, ook via email.  

De jongeren van Provider gingen zondag met het onderwerp aan de slag en deden deze week nog 

een spel over Hoop.  

De vragen werden ingevuld door mensen in alle leeftijden, jongeren onder de 20, ouderen van 80+, 

en alles daar tussen in, zowel uit de Oosterkerk als de Adventskerk.  

Natuurlijk kreeg ik veel te veel om allemaal in deze viering een plek te geven, en sommige verhalen 

waren ook heel persoonlijk van aard. Ik ben nog wel van plan om een aantal verhalen en teksten na 

deze viering nog te delen, via onze websites. Want het is inderdaad ongelooflijk krachtig, om te 

getuigen van de hoop die we ervaren, de hoop die in ons leeft. 

Leeft er hoop in ons? Petrus gaat er vanuit, dat die hoop er is.  

En ik zag dat ook wel terug in de reacties. Op een schaal van 1 tot 5 ervaren de meeste mensen toch 

wel een gevoel van hoop rond de 3, vaak ook rond de 4. Maar toch niet iedereen, sommigen ervaren 

ook juist heel weinig of geen hoop op dit moment. Daar begin ik mee. 

Geen hoop ervaren. Dat kan wanhoop zijn, uitzichtloosheid. Gebrek aan perspectief, dat je niet ziet 

hoe het beter kan worden. Er is ook angst. Angst voor je eigen gezondheid. Voor de gezondheid van 

anderen, mensen in je omgeving, mensen met wie je in je werk in aanraking komt. Sommige mensen 

voelen zich somber, eenzaam, verdrietig. En juist als we vandaag nadenken over hoop moeten we 

daar ook bij stilstaan. Want die gevoelens zijn reëel. Angst kan je ineens aanvliegen, als je geen 

inkomsten meer hebt. Als je je ziek voelt. Als je steeds naar het nieuws luistert, als je op social media 

de hele dag wel bezig kunt zijn met corona en alle gevolgen. Als je daarin vastloopt is het goed om 

bewust iets anders op te zoeken. Erover te praten. En als je merkt dat je er zelf niet uitkomt: zoek 

dan hulp. Schaam je daar niet voor, want er zijn veel mensen die op dit moment sombere gevoelens 

ervaren.  



Van angst weer naar hoop. Wat is hoop voor jou? Dat was een 

van mijn vragen en ik heb een woordwolk gemaakt van de meest 

gegeven antwoorden. Als een woord groter is betekent dat dat 

het vaker werd genoemd. 

Een paar woorden springen er echt uit. Geloof. Vertrouwen. 

Uitzicht. Leven. Perspectief. Hoop heeft te maken met vooruit 

kijken, uitzicht, de toekomst. Verlangen ook, naar het goede, naar 

liefde. En wat ik mooi vind: hoop is niet heel wankel, heel 

onzeker. Het is meer dan: ik hoop maar dat het goed komt. Er 

spreekt veel meer stevigheid uit. Vertrouwen, verwachting. 

Uitzicht, dat is iets wat je al ziet, niet alleen maar een onzekere 

droom.  

Hoop is iets dat je met je meedraagt, iets binnenin je. En die hoop kun je koesteren, voeden, sterker 

maken. Ik vroeg jullie hoe dat bij jou werkt, waardoor hoop sterker wordt. Waar je hoop uit put. 

Er kwam een aantal duidelijke clusters naar boven. Heel belangrijk zijn 

mensen om je heen. Een goed gesprek, iemand die naar je luistert. 

Mensen op wie je kunt terugvallen. Zoveel mooie verhalen over wat 

mensen voor elkaar doen, warme initiatieven van mensen die voor elkaar 

klaar staan. Hartverwarmend, ook al is het op anderhalve meter afstand. 

Jullie putten hoop uit de vrolijkheid van kinderen en kleinkinderen. 

Sommigen zeiden: ik word blij dat ik binnenkort weer naar school kan. 

Weer dingen met vrienden kan doen. 

Allemaal lichtpuntjes, en die zijn ook heel belangrijk. Hoop wordt sterker als we lichtpuntjes zien. Als 

iemand uit het ziekenhuis thuiskomt. Als de ziektecijfers dalen. Met zulke lichtpuntjes kunnen we ook 

elkaar een hart onder de riem steken. 

De natuur is ook een bron van hoop. Veel mensen hebben heel sterk ervaren hoe sterk de kracht van 

de natuur is. Hoe juist in de tijd van corona het lente werd, de bloesems, de vogels, het 

overweldigende groen.  

Muziek, dat kwam ook vaak terug. Luisteren naar mooie muziek, zelf zingen. En creatief bezig zijn. 

Niet lusteloos stil gaan zitten, maar bezig blijven. Tekenen, schilderen, verhalen schrijven, een ander 

verrassen op een creatieve manier. Dat geeft heel veel hoop, voor jouzelf en voor anderen om je 

heen.  

In het midden heb ik de Bijbel gelegd, en bidden. Veel van jullie noemden geloof, bidden en 

Bijbelverhalen als belangrijke bron van hoop. Teksten om je aan vast te houden, om te lezen en te 

herlezen. Liederen over geloof en God, die in jou klinken, die je in beweging zetten, die je hoop 

sterker maken. Een kracht van buitenaf, een stem die jou aanspreekt, die je voorhoudt: het komt 

goed. Echt, het komt goed. 

Nog even terug naar die Bijbeltekst die we lazen, uit 1 Petrus.  

Ik lichtte die zin eruit, over de hoop die in je leeft, en daarvan getuigen, vertellen.  

De hoop die in je leeft, Petrus denkt daarbij zeker aan hoop die gevoed wordt door geloof. Hij schrijft 

de brief aan christenen die het zwaar hebben. Die wel wat hoop kunnen gebruiken.  

Wat is dat dan voor hoop, waar het in de Bijbel over gaat?  



Twee kernverhalen, die er uit springen, wil ik noemen vandaag. 

Eerst het verhaal van het volk Israël, dat uit Egypte wordt bevrijd, het verhaal waar we de afgelopen 

zondagen heel wat keren uit hebben gelezen. Als dat niet over perspectief gaat. Vanuit inkzwarte 

slavernij, op weg naar een nieuw land. En God die steeds weer herhaalt en laat zien: ik ben er, ik ben 

erbij, ik reis met jullie mee. 

En twee: het verhaal van Pasen. Jezus die opstaat uit de dood. Als dat niet over perspectief gaat! 

Nieuw leven, dat zich opent. God die ons voorhoudt: het donker zal het niet winnen. Het komt goed. 

Er is leven. Er is hoop. 

En nu, vandaag, in die weken kort na Pasen, is het goed om onszelf die vraag te stellen. Waar putten 

wij hoop uit? Wat voor moois en goeds heeft het leven ons te bieden? Wat voor moois en goeds 

heeft God ons te bieden? En hoe kunnen we dat laten groeien? 

Door elkaar onze verhalen van hoop te vertellen. Dat is 1 ding, heel belangrijk. En laten we dat vooral 

blijven doen, ook na vandaag.  

Petrus zegt nog meer, in dat Bijbelgedeelte dat we lazen. Leven met hoop, hoe doe je dat? 

Ik licht er wat woorden uit: 

Leef met elkaar mee. Heb elkaar lief. Wees barmhartig, bereid de minste te zijn. 

Vergeld geen kwaad met kwaad.  

Streef vrede na. Doe het goede. 

Doe goed.  

Goed doen, dat is misschien nog wel basaler dan alleen vertellen, getuigen. Je hoop uitleven, je hele 

leven er door laten stempelen, dat maakt indruk. 

Hoop gaat over vooruit kijken. Wat zie je, als je naar de toekomst kijkt?  Welk uitzicht heb je, welk 

perspectief opent zich? Zie je donker, of zie je licht? Zie je iets oplichten van het goede, het ware, dat 

wat Jezus het koninkrijk van God noemt? 

Het bijzondere van hoop is dat het gaat over vooruitkijken, maar dat hoop tegelijkertijd gaat over 

vandaag. Hoe je voor je uit kijkt, wat je uitzicht is, je perspectief, dat stempelt jouw leven van 

vandaag. Als je voor je alleen maar donker ziet, en zinloosheid, dan kom je vandaag niet meer in 

beweging, dan verlies je bij voorbaat al alle moed. Maar als je licht ziet, als je vertrouwt dat er steeds 

weer een uitzicht zal zijn dat zich aandient, een toekomst die zich voor je opent, dan leef je nu als 

een ander mens. Want hoop doet leven! 

Ik hoop dat wij elkaar meenemen, op die weg van hoop. Dat we elkaar perspectief bieden, door het 

goede te doen, elkaar lief te hebben, en elkaar onze verhalen van hoop te blijven vertellen.  

Amen 


