We gaan op reis langs de weg van verlangen,
ga met ons mee langs de beelden van hoop………

Van 6 maart tot 6 april kunt u in Rinsumageast wandelen langs beelden van hoop. In deze
corona tijd willen we elkaar opbeuren door met elkaar te delen waar we hoop uit putten.
Wat houdt ons gaande, welke gedachte geeft kracht om door te gaan? Inwoners van het
dorp laten hun creativiteit spreken en tonen waar ze inspiratie uit halen. Ga met ons mee
langs de beelden van hoop.

Hoop is een lichtje in het donker.
In een tijd waarin het ons zwaar valt
de moed erin te houden bidden wij,
God, geef kracht voor vandaag en
Hoop voor morgen

The Circle of Life
De Kringloop van het Leven
Deze cirkel, deze kringloop, toont de
hoop en daarmee het vertrouwen….Het
Komt Goed! De vier seizoenen van ons
mooie Nederland zijn hier een prachtig
voorbeeld van. Al duizenden jaren komen
na een lange, kille winter de
voorjaarsbloemen in hun volle pracht
boven de grond. Als mensen geeft ons dit
hoop op een mooie zomer. Maar na
misschien veel warmte en droogte tijdens
die zomer zien we toch ook wel weer uit
naar een verfrissend herfstbuitje of een
wandeling door een prachtig gekleurd
herfstbos. En tijdens zo’n wandeling hopen we misschien stiekem alweer op sneeuw of
schaatsweer in de winter. En zo is dan de cirkel in de natuur rond.
In een mensenleven gaat het eigenlijk precies zo: geboren worden en opgroeien, de lente
van je leven. Volwassen worden en je vleugels uitslaan, de zomer van je leven. Ouder
worden en lief en leed samen delen, de herfst van je leven. Tenslotte hopen we, oud, grijs
en wijs, de leeftijd van de zeer sterken te bereiken in het laatste seizoen van ons leven hier
op aarde. Hoop op een gezond en gezegend leven liefst met alle dierbaren om je heen geeft
ok hier vertrouwen……Het Komt Goed!
Zoals een lieve, oudere vrouw ooit zei: “… gelukkig wordt het na Kerst altijd weer Pasen…”

De weg van de hoop
Diep in onszelf dragen we hoop:
als dat niet het geval is,
is er geen hoop.
Hoop is een kwaliteit van de ziel
en hangt af niet af
van wat er in de wereld gebeurt.
Hoop is niet te voorspellen
of vooruit zien.
Het is een gerichtheid van de geest,
een gerichtheid van het hart,
voorbij de horizon verankerd.
Hoop in deze diepe krachtige betekenis
is niet het zelfde als vreugde
omdat alles goed gaat
of bereidheid je in te zetten
voor wat succes heeft.
Hoop is ergens voor werken
Omdat het goed is,
Niet omdat het kans van slagen heeft.
Hoop is niet hetzelfde als optimisme
evenmin de overtuiging
dat iets goed zal aflopen.
Wel de zekerheid dat iets zinvol is
afgezien van de afloop,
het resultaat.

Dit schilderij is onderdeel van een serie van 7 doeken die
geschilderd zijn door Jan Kooistra, waarin hij de schepping
verbeeld. Bij dit schilderij hoort de volgende tekst:
Dag 7

De rustdag

Voltooid worden de hemelen en de aarde!
Hij de sabath op die dag en zegent en heiligt die…. Wit als
achtergrond, als tegenstelling met het zwart van het eerste
schilderij, rechts ee kleuren van alle schilderijen. De kleuren
van de regenboog als teken van Gods trouw, de gloed van
de opkomende zon en daarin de witte duif. De witte duif die
op Jezus neerdaalde toen Hij gedoopt werd in de Jordaan.
Onderin het schilderij ziet u de sporen van water
veroorzaakt door water meegenomen uit Israël, uit de rivier
de Jordaan. De wiite duif uit het oerbegin, Gods geest
zweefde over het water…..God schept alles door Zijn Geest.
Het is die Geest die zweeft boven alles wat Hij schiep, en
ziet dat het zeer goed is… Het ruime hemelrond verteld
met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. Het heldere lucht
en zwerk verkondigen Zijn werk en prijzen zijn beleid….. Alles wat ademt love de Here!

Soms is hoop moeilijk te vinden, je zoekt maar het lijkt alsof het er niet is.
De duif die Noah losliet toen het gestopt was met regenen kwam eerst weer terug:
Maar de duif kon nergens een plekje vinden waar ze neer kon strijken om te rusten en .kwam bij
hem terug in de ark, want overal op de aarde was nog water. Hij stak zijn hand uit, pakte haar en
nam haar weer bij zich in de ark. Hij wachtte nog zeven dagen en liet de duif toen opnieuw los.
Tegen de avond kwam ze bij hem terug—met een jong olijfblad in haar snavel. Toen wist Noah dat
het water op de aarde verder gedaald was. Weer wachtte hij zeven dagen en daarna liet hij de duif
nogmaals los. Ze kwam niet meer bij hem terug. Genesis 8 vers 9-12
Ook als je in eerste instantie denkt dat er geen hoop meer is: geef niet op! Soms moet je net als de
duif, even een pauze nemen en het later opnieuw proberen.

Met deze HOOP klinkers bouwen we aan de toekomst. Dat geeft ons veel uitdaging en HOOP

Lente, Lammetjes allemaal HOOP !
Gemaakt door de peuters…………

Hierna groep 1 en 2

God,
Geef ons oog voor de zon op onze levensweg, die ons verwarmt en vrolijk maakt.
Laat ons de schaduw dan ervaren als koelte die bezinning brengt en die nodig is om verder
te komen.
Geef ons oog voor alles wat groeit en bloeit langs de wegen die we gaan de dingen die
lukken, de mensen die gelukkig zijn en ons gelukkig maken.
Geef ons oog voor uitzichten en perspectieven op ons spoor door de wereld en laat ons af
en toe stilstaan bij al die kleine dingen die hoop geven voor de toekomst.
Geef ons oog voor de HOOP die in ons is zodat wij ook in ons verdriet, onze zorgen, in ons
heimwee ons gedragen weten door Uw liefde.

Lieve kracht
Wie was het die de zon verzon
toen de allereerste dag begon
die sterren aanstak voor de nacht
het eerste vlokje sneeuw bedacht
wie blies de wind zijn adem in
gaf mens en dier hun wezen

je voelt als iemand huilt of lacht
of als de regen zingen
dat zich een grote lieve kracht
verbergt in alle dingen

Toon Hermans

2021
Januwaris…febrewaris…
dûnker en sûnder hope
geane de dagen foarby
corona is de baas!!
Tink derom net tichterby
gjin hân, gjin tút,
gjin earm om dyn skouder
gjin besite, nearne hinne.
En wy hawwe it sa nedich,
betiden hast net te dwaan
en wer moat de jeugd hinne
mei har grutte enerzjie?
In trieste dei, sûnder sinne,
myn oare helte rint efkes
troch de treasteleaze tún
en komt werom mei in tûke,
in tûke fan de forsitya
sa dea as wat, lijket it
mar….yn in faas wetter
de oer deis, sjoch…
in lyts giel blomke,
sa lyts en sa tear.
We binne ferwûndere
Om dat lytse gelok,
In teken fan hope,
Yn de maitiid sille der
Bloeiende takken komme
fol mei giele blomkes.
we meie der op hoopje
ferlangjend nei útsjen,
bylden van hoop
alles sil wer utsprúte
en grien wurde.
God sil alles mooi meitsje,
yn alle kleuren en geuren
alles groeit opnij ek yn 2012.
Wy meie God tankje foar de
Treastende bylden fan Hoop.

Ik gun je …..
Ik gun je elke dag een engel
die steeds tot helpen is bereid
een engel met een hart vol liefde
die met je strijdt en met je lijdt
ik gun je dat vanuit de hoge
een stille kracht jouw pijnen stilt
en dat je zegt: ‘ik ben vandaag weer
als een wonder opgetild!’

Het kleine meisje hoop
Het geloof waar ik het meest van hou, zegt God, is de hoop. Ik ben overal zo zichtbaar aanwezig, in
de zon en de maan en de sterren aan de hemel en in ’t gewemel van de vissen in de rivieren, en in
alle dieren, en in het hart van de mens, dat het diepste is en het meest Zegt God, in het kind dat het
liefste is dat ik ooit heb geschapen. In alles wat boven en onder is ben ik zo luisterrijk aanwezig, dat
geloven, zegt God, in mijn ogen geen wonder is. Ook liefde verwondert me niet, zegt God. Er is onder
de mensen zoveel verdriet, soms niet te stelpen, dat je toch vanzelf ziet hoe ze elkaar moeten
helpen. Ze zouden wel harten van steen moeten hebben als ze voor één die tekort heeft het brood
niet uit hun mond zouden sparen. Nee, liefde, zegt God, dat verwondert me niet. Maar wat me
verwondert, zegt God, is de hoop. Daar ben ik van ondersteboven. Ze zien toch wat er in de wereld
allemaal omgaat en ze geloven dat het morgen allemaal omslaat. Wat een wonder is er niet voor
nodig dat zij dat kleine hoopje hoop nooit als overbodig ervaren maar met voorzichtige gebaren in
hun hand en in hun hart bewaren, een vlammetje dat keer op keer weer wankelt en dreigt neer te
slaan maar altijd weer weet op te staan, en nooit wil doven. Soms kan ik mijn eigen ogen niet
geloven. Geloof en liefde zijn als vrouwen. Hoop is een heel klein meisje van niks. Zij stapt op tussen
twee vrouwen en iedereen denkt: die vrouwen houden haar bij de hand, die wijzen de weg. Maar
daarvan heb ik meer verstand, zegt God, ik zeg: het is dat kleine meisje hoop-, je ziet het zwak zijn,
bang zijn, beven, je denkt soms dat het zo onooglijk is het is dat kleine meisje hoop dat de mensen
zien laat, zien soms even, wat in het leven mogelijk is. Het geloof, zegt God, waar ik het meest van
hou, de liefde waar ik het meest van hou, is de hoop. Geloof, dat is geen wonder. Maar de hoop, dat
is haast niet te geloven. Ikzelf, zegt God, ik ben er van ondersteboven.
Charles Péguy

Anker
Het anker symboliseert verschillende onderwerpen, welke allen naar
elkaar te herleiden zijn. De bekendste, symbolieken van een anker zijn
hoop en standvastigheid.
Over de oorsprong van de betekenis van dit symbool zij twee verhalen
bekend.
Het eerste verhaal is terug te voeren op vroegere visserij en scheepvaart. Het anker was de
enige hoop op redding voor een schip dat tijdens een storm in nood verkeerde. De
standvastigheid is terug te voeren op het aan een anker vastliggen van een schip.
Het tweede verhaal gaat over het christelijk geloof, waar hoop en vertrouwen al
eeuwenlang door het anker wordt gesymboliseerd. In de bijbel wordt er ook gesproken
over een anker in combinatie met een kruis en een hart, wat hoop, geloof en liefde
symboliseert.

In byld fan hoop…..
….dat fyn ik yn de loft, sa grut en ûnmjitber om ús hinne.
Yn de reinbôge, dy’t op ûnferwachte mominten sá moai yn de loft stiet, kin ik echt in byld
fan hoop sjen.
En soms, as it donker en bewolkt waar is, kin der ynienen “in gat” yn de wolken komme,
soms mei stralen nei de ierde ta….dat jout my hoop dat der in God is, en dat der mear is as
wat wy hjir sjogge…..

Myn byld fa hoop hat te meitsjen mei ús tún…….. dizze dahliaknol liket in deade,
treasteleaze en hopeleaze knol, wêr’t je net folle fan ferwachtsje kinne.
Ik ha der kisten fol fan stean, en ein april, begjin maaie geane se de grÛn wer yn.
En as it goed is, dat hoopje ik alle jierren sá, dan komme der de prachtigste blommen út, en
wurdt it wer folop genietsjen fan de tún!
Baukje
Einde wandeling

