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Jezus Christus is onze levende hoop 

Met Pasen worden we eraan herinnerd dat de christelijke hoop iets heel bijzonders is: te 

midden van onze vaak donkere actualiteit mogen we de komende Redder verwachten. In 

Gods belofte kondigt de verborgen toekomst zich reeds aan. 

 

Wat de profeten eertijds hebben gezien is ten volle in Jezus Christus doorgebroken. In en 

door Hem is het Rijk Gods zichtbaar geworden. Onze hoop is niet ijdel gebleken en werkt 

door tot in het heden. 

 

Hoezo hoop? Op Goede Vrijdag wordt de hoop toch brutaal verbrijzeld? Het kruis maakt een 

einde aan elk goedkoop optimisme of idealisme… 

 

Toch niet. Want ware hoop ontstaat pas als we de confrontatie durven aangaan met onze 

diepste angst. Pas wanneer we botsen op het lijden en de pijn van deze wereld en het 

uitschreeuwen: 

 

 ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?’ (ons verzet, ons niet begrijpen,…) 

 en tegelijkertijd  ‘Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn Geest’  (onze overgave) 

 

We geloven dat Christus’ vertrouwen op Gods belofte niet tevergeefs was. ‘Want God heeft 

zijn gelaat niet afgewend. Hij luisterde toen om Hem werd geroepen.’ Jezus bleef hopen 

tegen alle wanhoop in, dat de liefde van Zijn Vader sterker is dan de dood. 

 

Leven in de christelijke hoop is niet hetzelfde als naar een film kijken. Hoe gruwelijk de film 

ook is, je weet dat er meestal een happy end komt. Het echte leven laat zich echter niet 

oplossen met het gezegde ‘eind goed, al goed’, dat daarmee alle geleden pijn en onrecht 

onder de mat veegt. 

 

Maar onze christelijke hoop doet ons telkens opnieuw opstaan wanneer alle menselijke 

verwachtingen aan scherven liggen. Kwetsbaar staan we aan de voet van het kruis, terwijl de 

hele schepping kreunt en onder barensweeën lijdt. 

 

Want oog in oog met de verrezen Heer krijgen we weer hoop, 

‘waarin het nieuwe van de beloofde toekomst plots zichtbaar wordt’. 

Op dat moment transformeren we van wanhoop naar hoop. 

‘Zie, zegt God, Ik ga iets nieuws beginnen’. 



Hopen is gericht op wat er nu nog niet is. Het resultaat van hoop is per definitie nog 

onzichtbaar. Profetische hoop ontstaat namelijk uit het visioen van Gods toekomst: 

 

Gedenk niet langer wat vroeger gebeurd is,  

zie, Ik ga iets nieuws maken, 

het is al aan het kiemen, weet u dat niet? 

 

Profeten hebben een verbeelding die toelaat om de dingen anders te zien, dan het negatief 

heersende beeld uit het heden of verleden. Ze getuigen van God, die omziet naar uitgesloten 

en kansarme mensen, door hen liefdevol in het midden te plaatsen. 

Hoop opent onze ogen, voor alle goede dingen en initiatieven die rondom ons gebeuren: 

 

 in vrijwilligers die kansarme moeders en haar kinderen ondersteunen 

 in eigenaars die hun huis aan een erkende vluchteling verhuren 

 in een onderwijzer die zich inspant voor kinderen die moeite hebben om te leren lezen 

 in een kerkgemeenschap die opstaat om kansarme gezinnen in haar midden op te nemen 

 in zoveel mooie initiatieven om ons heen… 

 

Ik wens je een Zalig en Hoopvol Paasfeest 


