
Perspectief  

Mensen gaan ervaren dat het maakbare, individuele leven eigenlijk niet 

het echte leven is. Zij merken dat hun “maakbare wereld” kapot gemaakt 

wordt door bijv. de oorlog in de Oekraïne en de directe gevolgen op de 

energiekosten en op de prijzen van onze levensbehoeften.  

Deze situatie leidt ook in onze parochies tot gesprekken over “ik ga het 

financieel niet meer redden” Ook bij de voedselbank voor West Friesland 

in Hoorn zie je een gestage toename van nieuwe klanten.  

De ontwikkeling doet mij soms denken aan het Bijbelverhaal van Job. Job 

was een succesvol man totdat het noodlot hem trof. “mijn dagen zijn 

geteld, mijn toekomst wordt aan mij ontrukt, met de wensen van mijn 

hart”(job 17,11) “waar is dan mijn hoop, mijn hoop wie kan die weg 

bespeuren”(job 17,15) 

Dan kan je je afvragen “Zijn we onderweg naar een leven zonder hoop, 

zonder perspectief? “ Wij zullen met elkaar moeten investeren in een 

perspectief, in een bron van hoop. Zijn we niet opzoek naar een antwoord 

op de vraag “Waar komt het eigenlijk op aan in een mensen leven”  

Hunkeren we niet naar een vast punt om staande te kunnen blijven in de 

vaak eigen emotionele chaotische binnenkant of de omringende bedreigde 

en bedreigende buitenwereld? 

Kunnen we dan misschien de rode draad in ons geloof vinden, en zien we 

daar perspectief en vertrouwen, dat de dingen niet zo blijven zoals ze nu 

zijn . Maar ook dat niet alles zal gaan zoals we het zelf bedacht hebben en 

zouden willen. Probeer na te denken hoe jij in het geloof sta en wat de 

bijbel erover zegt, dat kan soms versterking geven 

Is misschien de weg vertrouwen te hebben in God? Kan Hij ons 

perspectief schenken als wij ons openstelen en mee willen gaan? Is dat 

niet HET perspectief. Naar mijn mening “Ja !”.De liefde is de basis van 

mijn geloof. Ze bepaalt hoe ik in het leven sta en naar andere mensen 

kijk. Ik ben ervan overtuigd dat wij allemaal talenten hebben en 

waardevol zijn Probeer gebruik te maken van je talenten en die goed in te 

zetten in jouw leven.  

Ik vertrouw op God die de wereld in zijn hand heeft en alles ten goede 

keert. God heeft de mens goed gemaakt, evenals de aarde. Maar we zien 

ook dat wij de aarde uitputten en uitbuiten. Dat is lastig Wij zijn als mens 

afgedwaald. Maar ik vertrouw erop dat het goed komt omdat God zijn plan 

heeft en als wij ons open stellen  voor zijn genade, dan komt het goed. 

Probeer Gods invloed in je leven te ervaren want Gods invloed is er zeker 

wanner wij ons ervoor open stellen.  

Ik sluit af met een toepasselijk citaat van Etty Hillesum. 



“De jasmijn achter mijn huis is nu helemaal verwoest door de regen en 

stormen van de laatste dagen, haar witte bloesems drijven  verstrooid in 

de modderige zwarte plassen op het lage dak van de garage. Maar ergens 

in mij bloeit die jasmijn nog ongestoord verder, net zo uitbundig en teder 

als ze altijd gebloeid heeft. En ze verspreidt haar geuren rond de woning 

waar jij huist, mijn god. Je ziet, ik zorg goed voor je. Ik breng je niet 

alleen mijn tranen en bange vermoedens, ik breng je op deze 

stormachtige grauwe zondagochtend zelfs geurende jasmijn. En ik zal je 

alle bloemen brengen die ik op mijn wegen tegenkom en werkelijk dat zijn 

er vele” Etty Hillesum in : Het verstoorde leven. Dagboeken en brieven 

1941-1943  

 

Diaken Wim Zürlohe, september 2022 

 


