
Credo 
 
 
Ik geloof in ... Ik vertrouw mij toe aan ... Ik hou van ... 
 
Ik geloof in de Eeuwige,  
die met ons begaan is,  
nog voor wij het weten.  
In de noodkreet van de verontrechten, hoor ik zijn stem.  
In de inzet van hen die recht doen en liefde geven,  
voel ik zijn stuwkracht.  
In het vertrouwen waarmee stervenden hun leven uit handen geven,   
ervaar ik zijn betrouwbaarheid.  
De stem, de stuwkracht, de betrouwbaarheid van de Eeuwige dragen ons.  
Aan deze scheppende krachten van ons bestaan vertrouw ik mij toe.  
 
Ik geloof in Jezus,  
helder beeld van de Eeuwige.  
Hij werd geboren uit eenvoudige ouders  
en met de jaren groeide hij in wijsheid.  
De Geest van de Eeuwige werd vaardig in hem.  
Hij sprak met gezag en ging in zijn liefde tot het uiterste.  
Stervelingen, die niet wisten wat zij deden,  
hebben hem gekruisigd en bestemd voor het graf van het verleden,  
maar de Eeuwige heeft hem bewaard in zijn trouw  
en hem een naam gegeven boven alle namen: Christus, de Heer.  
Zijn trouw tot in de dood is een bron van leven geworden  
voor ontelbaar velen, tot op vandaag. in zachte krachten  
- vruchten van de Geest -  
die onze wereld tot een huis van vrede kunnen maken. 
 
Ik geloof in een kerk die zich laat inspireren door deze Geest,   
die ontkiemt waar twee of meer samenzijn in Jezus' naam,  
en openbloeit wanneer zij het brood breken en delen met elkaar.  
Ik zie hoopvol uit naar een kerk  
die de tekenen van de tijd verstaat  
en het visioen van Jezus levend houdt.  
Ik hou van een kerk die kan vieren,  
die ruimte maakt voor rust om te genieten  
van al het goede dat tot stand is gekomen 
en die het leven vol-tooit met een krans van dankbaarheid.  
Amen, amen, amen. 
 
 
(Seppe Yperman) 


