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Heb jij dat ook wel eens? Je leest in de Bijbel over 
Mozes, David, Gideon, Paulus en nog meer van 
die bijzondere mensen en je denkt: Dat waren 
me toch geweldige helden voor God! Zo zal ik wel 
nooit worden. Daar ben ik veel te bang voor! 

Maar … een held is niet iemand die nooit bang is, 
maar iemand die ondanks zijn angst toch door-
gaat!

De wereld heeft dringend HELDEN nodig! Mensen 
die met liefde en kracht een einde willen maken 
aan iedere onderdrukking en van de aarde een be-
tere plaats willen maken. 

Gewone mensen zoals jij en ik: mensen met goede 
en slechte dagen, met verlangen naar vrede en 
naar een leuk leven voor iedereen. Mensen met 
een hart van goud, die klaar staan voor anderen.

LOKALE HELDEN
In 2009 kwam een groep van tien jongeren (X) 
tien keer (X) bij elkaar in regio de Liemers (L) 
om te filosoferen over een betere wereld, een 
samenleving waarin iedereen zijn of haar leven 
als goed kan waarderen. Die tien schreven de 
eerste versie van de Liemers List: een lange ter-
mijnvisie op de toekomst. 

De groep en het aantal bijeenkomsten bleef 
groeien. Wereldwijd hebben, in een periode van 
vijf jaar, duizenden jongeren en honderden nati-
onale en internationale prominenten en profes-
soren meegedacht en meegepraat over de doel-
stellingen van HOPE XXL. De thema’s waren 
sociale, economische en ecologische duurzaam-
heid, duurzame vrede en veiligheid en internati-
onale samenwerking. 

HOPE XXL streeft naar een wereld waarin ie-
dereen zijn of haar leven als ‘goed’ waardeert, 
dus met een 8 of hoger. Daarom hebben ze een 
nieuwe visie op de toekomst ontwikkeld met 
jongeren van over de hele wereld. In februari 
2015 is de Liemers List gepresenteerd aan de 
Verenigde Naties. Ze zijn er nu klaar voor om de 
Liemers List uit te gaan voeren en dragen zo bij 
aan geluk wereldwijd.

HOPE XXL biedt met het MDT-traject aan 900 
jongeren een Maatschappelijke DienstTijd aan. 
Je gaat door het uitvoeren van zogenaamde 
trachtprojecten (Tr8-projecten) iets leuks doen 
voor jezelf. Je gaat iets proberen waarvan de 
uitkomst nog niet vaststaat. Je gaat jezelf be-
ter kennen en je talenten ontwikkelen. Je wordt 
onderdeel van MDT en gaat anderen helpen, 
ontmoeten en ervaringen opdoen. Hoe gaaf is 
dat!

Je weet nooit wat je kunt als je er niet aan be-
gint. Daar-om heet het MDT-traject van HOPE 
XXL: “Jong Geleerd is Jong Gedaan”. Als deel-
nemer aan dit MDT-traject ga je in een periode 
van zes maanden, gedurende tachtig uur, één of 
meerdere Tr8-projecten uitvoeren. Jouw idee-
en en creativiteit zijn heel hard nodig, dus dit 
kunnen projecten zijn die je zelf of samen met 
anderen hebt bedacht. Je mag ook een keuze 
maken uit een menukaart, waar tientallen Tr8-
projecten opstaan. 

Wil je meer weten of zelf meedoen? 
https://hope-xxl.com/mdt/ 
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Een jongerenbijbel in cartoonstijl.
De bijbelse superhelden hebben allemaal een 
(vaak Engelse) bijnaam. Adam wordt bijvoor-
beeld Earthman genoemd, Eva is Woman, No-
ach is Rainman (later Rainbowman) en Maria is 
Wonderwoman. Maar de ‘helden’ zijn niet alleen 
super; ook hun slechte daden en afhankelijkheid 
van God komen naar voren.

De mannen en vrouwen uit de Bijbel waren niet 
perfect, maar ze waren ook niet ‘gewoon’. Hun 
geloof gaf hun kracht. Kracht om te leiden, om 
te redden, om het kwade te bestrijden – maar 
toch werden sommigen door het kwaad verleid. 
Nog meer kracht was nodig: een ultieme held, 
een verlosser: Jezus.
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