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LEVEN VANUIT HOOP
Om hoopvol in het leven te kunnen staan, is het 
belangrijk om goed om je heen te kijken. 
De natuur, de schoonheid van kunst en muziek, 
heerlijk eten, het zijn stuk voor stuk bronnen 
van hoop. 

De zondag is bij uitstek een dag om je ogen en 
oren goed open te zetten. Laat je werk eens 
los en kijk om je heen: waar zie jij tekenen van 
hoop? 

Jezus leert ons om ons niet te druk te maken 
om dagelijkse beslommeringen. “Kijk eens naar 
de vogels”, zegt Hij. “Ze maaien niet, ze zaaien 
niet en toch hebben ze iedere dag te eten.” 
God zelf zorgt voor hen. Zo zorgt Hij ook voor 
ons.

Lees: Mattheus 6, 25-34

UW HAND

Lieve Heer,
Als ik me zorgen maak, leg uw hand op mijn hoofd.

Als ik bang ben van binnen, 
leg uw hand op mijn hart.

Als ik moe ben, leg uw hand op mijn ogen.
Als ik me rot voel,

leg uw hand tegen mijn wang. 
Als ik niet durf, leg uw hand in mijn rug.

Als ik geen hoop voel,
neem mijn handen in uw Hand. 

Amen.

In Vietnam is er een brug, ‘de gouden brug’ van 150 meter lang, hoog in de bergen, (op een hoogte van wel 
1.400 meter boven de zeespiegel) en gedragen door twee gigantische stenen handen. De brug ligt in de 
heuvels van Ba Na, in de buurt van de grote kuststad Da Nang. In de buurt vind je ook al de langste non-stop 
kabelbaan ter wereld die 5,8 kilometer lang is. Allerlei mensen lopen door deze handen, teken van hoop en 
vrede in een land, ooit geteisterd door onderdrukking en oorlog.

PRIJS WINNEN? DOE MEE MET
POSTERS EN KAARTEN MAKEN!

In deze coronatijd zijn er veel mensen, die 
zich eenzaam voelen of angstig zijn. Daar-

om gaan we posters en kaarten maken 
voor die mensen. We gaan ze bemoedigen: 
een beetje blij maken, laten merken dat ze 

er niet alleen voor staan.

STUUR EEN FOTO VAN JE WERK NAAR 
ONS TOE EN WIN MISSCHIEN WEL 

EEN LEUKE PRIJS!

E-mailadres: jong@rkliemers.nl. Vertel 
er ook bij, voor wie je de poster of kaart 

gemaakt hebt en waarom. De drie leukste 
inzendingen worden beloond.

JONG RK LIEMERS over HOOP

Hoop is het zaad waaruit de wereld van morgen groeit. Het zaad ontkiemt en 

groeit via duurzaamheid, gastvrijheid, vrijgevigheid, kwetsbaarheid en belof-

te, rechtvaardigheid, jezelf mogen zijn, verbondenheid, verbeelding … 


