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Uit niets, iets.  
Uit chaos, rust. 

Uit beslotenheid, ruimte. 
Uit ellende, vreugde. 

Uit wanhoop, uitzicht. 
Uit leegte, volheid. 

Uit onheil, heil. 
Telkens in een handvol dagen, 

om dan even te rusten. 
We zijn geschapen  
om te scheppen. 

Met handen vol hoop. 
Peter 

Vele tradities kennen scheppingsverhalen  
die het begin van wereld en mens 
beeldrijk verwoorden. 
Een god of goden scheppen  
orde in de chaos. 
De mens is rentmeester en medeschepper. 
Een oud verhaal vertelt zelfs dat God  
een vonk van zijn wezen ook  
diep in elke mens verborg. 
 
Niet alleen schrijvers, cineasten,  
muzikanten, schilders, beeldhouwers, 
dansers  … laten hun verbeelding werken 
en komen met iets nieuws voor de dag. 
Ook technologen en wetenschappers  
zien originele verbanden    
en vinden innovatieve producten uit. 
 
Eigenlijk creëren we allemaal dag in dag uit  
ontelbare nieuwe dingen.  
Onze vindingrijkheid kent geen grenzen. 
Ze kleurt onze gedachten, onze gesprekken   
en onze omgang met anderen. 
Als we ‘outside of the box’ denken, 
verlaten we gekende kaders en  
scheppen we een wissel op de toekomst. 
 
Een onderwijsmens serveert  
geen “opgewarmde kost”,  
of “oude wijn in oude zakken”. 
Hij zoekt naar originele invalshoeken 
en kijkt met nieuwe ogen  
naar (jonge) mensen en zijn opdracht. 
 
De architect Le Corbusier 
staat in dit nummer 
symbool voor elke mens  
die vernieuwende ideeën ontwikkelt. 
 
In ieder van ons zit scheppingskracht. 
In de school (van het leven)  
maken changemakers het verschil.  
Met handen vol hoop  
zetten ze in op toekomst. 

Bij de cover:  Je kan met je 
handen iets ‘opscheppen’, 
je kan met dezelfde handen 
‘scheppen’, creëren. 
Scheppen is nemen en 
geven, opnemen en 
teruggeven …  

Hoop is het zaad 

waaruit de wereld van 

morgen groeit. 

 

Leeftocht geeft je er 

handen vol van. 

 

Het zaad  

ontkiemt en gedijt 

als je het voedt met 

duurzaamheid,  

gastvrijheid, 

generositeit,  

kwetsbaarheid en 

belofte,  

rechtvaardigheid, 

uniciteit in 

verbondenheid,  

verbeelding … 

 

Zo komt  

het hart van onderwijs  

tot bloei: 

de levenslange 

vorming 

van onze leerlingen en 

van onszelf. 

We doen dat in dialoog 

met elkaar en met de 

wereld. 

De hoopvolle 

boodschap 

van Jezus is onze gps. 

https://www.kuleuven.be/thomas/page/schepping/
http://www.odulphusvanbrabant.nl/antonius/vieringen/preek-van-de-week/2017-07-16-diep-in-de-mens-verborgen/
https://www.canvas.be/changemakers


 

© Foto: Mia Verbanck 

De bekende kunstenaar en architect Le Corbusier schiep door een ruimte tot leven te wekken. Hoewel een 

storm van kritiek opstak tijdens het bouwproces van zijn Notre-Dame du Haut in de Franse bedevaartsplaats 

Ronchamp, bleef Le Corbusier steeds zijn schepping verdedigen. Daarbij kreeg hij veel steun van de Dominicaan 

Couturier, bekend als ontwerper van gebrandschilderd glas. Notre-Dame du Haut is hun voortdurende ode aan 

de Schepping en de mens als medeschepper. 

Foto: Ricardo Gomez Angel op de website Unsplash  

https://tallsay.com/page/4294997720/le-corbusier-baanbrekend-architect-van-de-20e-eeuw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Notre_Dame_du_Haut
https://www.collinenotredameduhaut.com/decouvrir/la_chapelle_notre-dame_du_haut.1371.html
https://www.dbnl.org/tekst/_vla016195501_01/_vla016195501_01_0099.php
https://www.dbnl.org/tekst/_vla016195501_01/_vla016195501_01_0099.php
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Over scheppers en medescheppers  

Wanneer jongeren hun handen uit de mouwen steken en aan vorige generaties tonen hoe je inzet voor het klimaat duurzaam 
maakt, scheppen ze hoop, zowel voor zichzelf als voor anderen en voor het klimaat. Liefde voor de gave van medemens en 
wereld is springlevend. Kinderen stellen moeilijke vragen. Jongeren durven. Ouders zijn fier maar worden uitgedaagd. Ook in het 
scheppingsverhaal in het Bijbelboek Genesis klinkt als opdracht voor de mens het rentmeesterschap over de Schepping, de 
verantwoordelijkheid van de mens om zorg te dragen voor de Schepping. De gelovige schrijver J.R.R. Tolkien, beroemd voor zijn 
werk The Lord of the Rings, gebruikte daarom vaak het beeld van de mens als ‘sub-creator’: ‘herschepper’ of ‘medeschepper’.  

Nieuwe wegen met het oude: medeschepper zijn 

Verfrissend enthousiasme en aanstekelijke woorden roepen een medeschepper op tot een 
nieuwe omgang met wat we in handen gekregen hebben. Onze tijd en context vraagt mensen 
om het bestaande met nieuwe ogen te bekijken en het zo te vernieuwen, als het ware te 
herscheppen. Denk bijvoorbeeld maar aan alle nieuwe vormen van mobiliteit, wonen, werken 
zoals deelsteps, co-housing en bedrijfsbussen. Dat is ook wat de natuurelementen doen: het 
bestaande een nieuwe vorm geven. De mens maakt er als medeschepper mee deel van uit.   

Het nieuwe zien en je laten raken: scheppen  

Ook vormgeven aan het nieuwe is een belangrijke taak. Ten eerste is de vaardigheid belangrijk 
om dat nieuwe überhaupt te zien. Sporen van het nieuwe opmerken en opvolgen, dat is van 
levensbelang voor een voortdurend open verhaal. Onze tijd heeft mensen nodig met ogen die 
dat kunnen. Ten tweede heeft dit ook te maken met de durf om je open op te stellen en het 
nieuwe in jezelf te tonen, je te laten raken, het nieuwe in jezelf in verband te brengen met de 
wereld rondom jou. Zaai er maar op los, met handen vol hoop.  

Een uitnodiging voor iedereen 

Jezus nodigt zijn volgelingen uit om de wereld met nieuwe ogen te zien. Het is een 
uitnodiging om mee te werken aan Gods droom, om in te gaan op de roeping om zelf 
medeschepper te worden, om voor elkaar en de wereld vorm te geven aan het nieuwe. Het is 
een uitnodiging voor elke mens om zijn of haar talenten ten volle in te zetten om mee te 
werken aan die droom. Elk talent is daarbij welkom. Hoop is er voortdurend in het spel. Het 
gaat om een grote verantwoordelijkheid maar het roept ook fierheid en dankbaarheid op. 

Die roeping vraagt nederigheid, maar ook creativiteit, verwondering en, misschien vooral, veel 
verbeelding. Het was de beroemde architect Le Corbusier die in zijn werk die elementen 
samenbracht in het ontwerpen van de kapel Notre-Dame du Haut in het Franse Ronchamp. 
Het prachtige gebouw is een ode aan de durf om de hoop een handje toe te steken. Hoop je 
mee? 

Het lichtspel in de kapel 

Notre-Dame du Haut van 

Le Corbusier in de Franse 

bedevaartsplaats 

Ronchamp springt in het 

oog. Het belang van het 

licht is wat Le Corbusier 

voortdurend vermeldde in 

zijn dagboeken. Na de 

verwoesting van de vorige 

kapel in de Tweede 

Wereldoorlog bouwde hij 

op dezelfde plek een waar 

kunstwerk, geheel in 

harmonie met de 

natuurrijke omgeving en 

magnifieke vergezichten. 

Op die manier ging hij 

nieuwe wegen met het 

oude, in een tijd waarin 

ook binnen de Kerk 

christenen geloof en 

cultuur dichter bij elkaar 

wilden brengen. 

http://www.katholiekonderwijs.vlaanderen
mailto:identiteit_kwaliteit@katholiekonderwijs.vlaanderen
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Genesis-1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rentmeester_(beroep)
https://nl.wikipedia.org/wiki/J.R.R._Tolkien
https://nl.wikipedia.org/wiki/In_de_ban_van_de_ring
https://nl.wikipedia.org/wiki/The_Lord_of_the_Rings_(films)
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Goede God, 

 

Geef ons moed 

om te bouwen  

aan de hoop  

die in ons leeft. 

 

Geef ons inzicht  

om te zien 

waar nieuwe kansen 

op ons wachten. 

 

Geef ons wijsheid  

om te voelen 

waar we kunnen zaaien. 

 

Geef ons de rust 

om te luisteren 

naar Uw Schepping. 

 

Geef ons de inspiratie 

om herscheppers te worden 

met handen vol hoop. 

 

Amen. 

Ook in het hindoeïsme bestaan verschillende verhalen over 

de schepping van mens en wereld. In een van die verhalen is 

de mens vanaf het prille begin een wezen van relatie en 

dialoog, schepping en herschepping. 

 

“Wat deed Brahman? Hij nam de vorm aan van Brahma, de 

Schepper. Maar ook als Brahma had Hij geen vreugde aan zijn 

leven. Eenzame mensen hebben dat ook niet. Hij verlangde 

naar iemand die hem gezelschap kon geven. Hij besloot om 

het lichaam dat Hij tijdelijk bewoonde in twee delen te 

splitsen, zoals de twee helften van een okkernoot. Eén helft 

was mannelijk, de andere helft was vrouwelijk. Ze keken naar 

elkaar, als man en vrouw. Je ziet, tot op vandaag zijn een 

gelukkig gehuwd paar als de twee helften van Brahma.” 

(Uit de Brihadaranyaka Oepanishad, geciteerd uit Winand Callewaert, 

India. Betoverende verscheidenheid, Leuven, Davidsfonds, 2001, p. 60-

61) 

 

Beide helften kijken naar elkaar. De blik van de liefde 

verbindt. Het is de blik die iets tot stand brengt. Het is 

een scheppende blik. 

“God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God 

schiep Hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep Hij de 

mensen.” (Genesis 1, 27 NBV) 

God schiep de mens als zijn evenbeeld. Daarom heeft de 

mens iets van die scheppende kracht van God in zich. 

Wonderlijk mooie, vruchtbare en verdiepende elementen 

brengt de mens voort. 

“Wie in tranen 

op weg gaat, 

dragend de buidel  

met zaad, 

zal thuiskomen 

met gejuich, 

dragend de volle 

schoven.” 

Psalm 126, 6 (NBV) 

Medeschepper zijn is gave 

en opgave.  

De hoop die in deze 

psalmverzen klinkt, 

mag ons tot kracht zijn,  

wanneer we als 

medeschepper  

aan het werk gaan.  

Met onze eigen handen 

zaaien we, 

met dezelfde handen 

vol hoop  

zullen we kunnen oogsten. 

In beide verhalen zijn mensen aan elkaar gegeven.  

Deze gegevenheid schenkt hoop:  

je mag er zijn, je bent gegeven en je mag geven. 



 

 

Wat jij, onderwijsmens, en de leerlingen met elkaar beleven, 

is vruchtbaar. De kiemkracht ervan kan niet overschat 

worden. Het is vreugdevol om te merken dat een grote 

groep mensen in onze samenleving dit beleeft, erkent en 

waardeert. Het beroert mensen, het raakt hen.  

 

Jij mag meewerken aan de manier waarop oude en nieuwe 

vaardigheden en kenniselementen hernieuwd tot leven 

komen in jonge mensen. Dat is een groot voorrecht en 

tegelijk een grote opdracht. Een net gezaaid grasperk 

bescherm je om later een stevige speelgazon te krijgen. Net 

op dezelfde manier kan de herschepping van moderniteit en 

traditie in jongeren best voorzichtig gekaderd, behoed en 

genuanceerd begeleid worden.  

 

Het strekt jou, onderwijsmens, tot eer dat je er voor 

jongeren bent, dat je met jouw leven, tijd en gevoel instaat 

voor de creatie van nieuwe generaties. Jongeren kijken op 

naar eerlijke en authentieke scheppers en herscheppers. 

De Franse filosoof Vauvenargues (1715-1747) zei immers al: 

“Geduld is de kunst van het hopen.”  

Het is die combinatie van geduld en hoop die van 

onderwijsmensen scheppers maakt. En wat voor 

kunstwerken levert dat elk schooljaar weer op! 

“Goed onderwijs op jonge leeftijd brengt zaden 

voort die een leven lang vrucht kunnen dragen”. 

 

Aan het woord is paus Franciscus in zijn encycliek 

Laudato Si (nr. 213). Onderwijs is meer dan de som 

van onderwijsmensen en leerlingen. 

Zaai hoop: zaai de olie van 

de hoop, zaai het parfum 

van de hoop en niet de 

azijn van de bitterheid en 

van wanhoop.  

Paus Franciscus Als hoop een geur had, rook zij 

naar de lente, de regen, 

naar iets nieuws en vol 

levenskracht. 

Jennifer Rush 

Hoop is 

in elkaars ogen opnieuw beginnen, 

in elkaars handen bevrijding voelen, 

in elkaars oren het nieuwe ervaren. 

Monnik Anselm Grün probeert in zijn boek Vertrouw 

op je kracht (Baarn, Forte, 2011) voorzichtig te 

beschrijven hoe in moeilijke tijden de hoop op nieuwe 

kansen die nieuwe kansen al mee tot stand kan 

brengen. 

 

Zoals de profeet Jesaja zegt: “Zie, ik ga iets nieuws 

verrichten, nu ontkiemt het. Heb je het nog niet 

gemerkt?” (Jesaja 43, 19 NBV) Maar je moet je blik 

ervoor openstellen. Als je niet zegt ‘het zal gebeuren’, 

dan zal het sowieso niet gebeuren. Het nieuwe begint 

met het kunnen zeggen ‘het zal gebeuren’. Zaaien 

begint met de hand die, vol hoop, in de zaaibuidel 

gaat. 

https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/video/wat-je-over-de-encycliek-laudato-si-moet-weten-2-minuten
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Jesaja-43

