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overdenking

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,
lieve mensen van God,

‘Goedenavond, Uit het leven, het NOS-jaaroverzicht, met milde herinneringen aan hen van 
wie wij in 2022 afscheid hebben moeten nemen’, zo opende presentator Herman van der 
Zandt het indrukwekkende programma, met een galerij van bekende nationale en 
internationale overledenen van het afgelopen jaar. Wat mij meteen trof was de term ‘milde 
herinneringen’, en dat was ook de toon, de kleur van het programma. En ik dacht: mild, ja 
mild… laat dat onze harten vullen. Dat wij milde harten mogen krijgen, milde meningen 
ontwikkelen. Niet soft of kritiekloos, maar ook niet steeds zo boos en agressief. 

Aan het rijtje gememoreerde bekende overledenen ontbrak nog zangeres Margriet Eshuijs 
die donderdagavond op 70 jarige leeftijd overleed en emeritus Paus Benedictus de Zestiende 
die vanmorgen stierf, 95 jaar oud. Zijn naam ‘Gezegende’ is zeker van toepassing op zijn 
hoge, zijn gezegende leeftijd en op zijn helderheid van geest, waarover de huidige Paus 
Fransiscus vertelde na zijn bezoek aan zijn voorganger, twee weken geleden. 



Het is de toon die de muziek maakt als je iemand herinnert. Is die toon mild gestemd? Is die 
toon buiten proportie hoogverheven, alsof iemand al meteen heilig verklaard wordt? Of gaat 
iemand als negatief de geschiedenisboeken in? En wat geldt voor een persoon, geldt dat niet 
ook voor een jaar? Hoe gaat 2022 de geschiedenis in?

Bij Paus Benedictus is dat beeld bij mensen heel divers. Het is uiteraard heel begrijpelijk dat 
de Rooms Katholieke wereld bedroefd is om haar voormalige kerkleider en ons gebed mag 
dan ook met hen zijn. Maar het is evenzo goed begrijpelijk dat er ook mensen zijn die zijn 
houding en stijl als paus wat minder konden waarderen. ‘Ga jij hem vanavond heilig 
verklaren?‘, vroeg iemand mij vandaag. Mijn antwoord: ‘nee, maar daar ga ik ook niet over’. 
In mildheid mogen wij bidden dat hij in het Licht mag wonen, in het huis van God, die hij met
inzet en toewijding heeft gediend. Maar het gebed mag ook zijn met en voor hen die 
teleurgesteld zijn of aan zijn leiderschap pijn hebben overgehouden. Misschien is het een 
idee om heiligverklaringen af te schaffen. Want van heiligverklaarden komt later ook wel 
eens iets aan het licht dat echt niet zo heilig was. Die moeite leeft er ook rond Paus Johannes
Paulus II, want immers onder zijn pontificiaat werd ook onrecht verdoezeld en in doofpotten 
gestopt, zoals recentelijk nog weer in het nieuws was. 

Er kwam veel aan het licht dit jaar. Allerlei onthullingen, allerlei beschuldigingen en 
verdachtmakingen. Het jaar was er vol mee met name rondom grensoverschrijdend gedrag 
van verschillende soort, eerst rond The Voice of Holland, toen binnen de politiek, vervolgens 
in de sport en zelfs in de wereld van de religieuze muziek en recent een serie van Harry en 
Meghan en wat in hun ogen mis is met het systeem waaruit zij zijn gestapt. Het was zo nu en 
dan om misselijk van te worden. Misselijk van wát er aan het licht kwam, maar ook misselijk 
hóe het aan het licht gebracht werd soms. 

Wat leven wij in een onveilige wereld. In een wereld waarin machtsongelijkheid leidt tot 
machtsmisbruik, maar waar het ook een sport geworden is om anderen aan de schandpaal 
te nagelen. Wie kun je nog vertrouwen? Welk nieuws kun je nog geloven? Welke toespraken 
kun je nog geloven? Welke getuigenissen kloppen nog? 

Dat andere jaaroverzicht van de NOS, dat van het nieuws van 2022, liet een naar en 
onbestemd gevoel bij me achter. Wat een naar jaar was het, wat een afschuwelijke 
gebeurtenissen en processen. En vooral wat een wantrouwen. Alsof wereldwijd de geest uit 
de fles is en niets is wat het voorheen leek te zijn. Bij iedere crisis die ontstond of zich 
voortzette was onvrede, protest en wanhoop aan de orde. En wat kun je daar van zeggen? 
Wat kunnen wij van deze dingen zeggen, vraagt Paulus zich af in zijn Romeinenbrief.

Ja, wat valt er ook nog verder te zeggen? Ook over 2022. We zouden de mooie momenten 
kunnen opsommen, de vreugdevolle momenten in ons persoonlijke leven, in ons kerkelijke 
leven, in onze samenleving. O ja, en die waren er zeker ook. En we zouden ons misschien 
meer kunnen oefenen om het positieve ook te blijven opsporen en benoemen en vieren. 
Maar daar kom je er niet mee. Je kunt dan je ogen sluiten voor wat er óók is: het kwalijke, 
het schadelijke, het gevaarlijke. Want dat is er en daar moeten onze ogen open voor zijn en 
blijven. 



Maar welke balans is er dan? Wanneer mag je ook eens even de TV uitdoen, met al die 
beelden waar je niet goed van wordt? En wanneer mag onze waakzame alertheid niet 
verslappen? Daar is geen pasklaar antwoord op. Ik denk wel eens: gevoelige mensen zouden 
zichzelf soms iets meer mogen beschermen tegen negatieve invloeden die hen overspoelen 
en argeloze mensen zouden zich wel eens wat meer gelegen mogen laten liggen aan wat er 
allemaal om hen heen gebeurt. Er is soms een pastorale benadering nodig voor hen die 
overspannen worden van alle negativiteit en die lijden aan wat ze allemaal zien en inzien en 
er is soms een profetische benadering nodig voor hen die er maar wat op los leven met 
alleen maar oog voor genot en voor zichzelf. 

Veel Bijbelteksten kennen die dubbele benadering. Neem nou Jesaja 51. Een echte 
profetentekst. Tekst dus van iemand die het inzicht gegund werd om de wereld om zich heen 
op juiste waarde te schatten. En in te zien dat die wereld vaak niet deugt. Daar waarschuwen 
de profeten voor, daar waarschuwt ook Jesaja voor. Vertrouw niet te veel op de wereld met 
al zijn krachten en machten. Vertrouw je toe aan God, die jouw positie in de wereld kent, die 
ziet dat je er onder lijdt, maar die ook ziet wat jij negeert of bagatelliseert. God ziet heel 
jouw wezen en heel jouw houding. Met compassie voor jouw lijden aan de wereld, maar ook 
met vurigheid als het gaat om jouw laksheid. En met de opdracht om in beide gevallen naar 
Hem te luisteren. Heb er oog voor hoe God jouw voorgeslacht steunde en nabij was, uitzicht 
bood in benauwdheid, maar ook riep om zijn wet van recht en gerechtigheid na te volgen. 
Richt in beide gevallen je oog op de betrouwbare rots, die het fundament onder jouw leven 
wil zijn. 

Kijk omhoog naar de hemel: verwacht mededogen en steun van je God, die jouw ziet zoals 
bent en waarin je bent. Maar kijk ook naar de aarde beneden, hoe die in elkaar zit, en hoe 
vluchtig en veranderlijk die is. En hoe onberekenbaar en gevaarlijk veel mensensystemen 
zijn. Weet dat dat uiteindelijk zal verwaaien als de wind, maar weet ook dat Gods Trouw 
nooit zal verwaaien, nooit zal ophouden. 

Paulus redeneert in dezelfde trant. Hij somt op wat je allemaal van de wijs kan brengen. En 
wie je van de wijs kan brengen. Hij noemt ze: tegenspoed, ellende, vervolging, honger, 
armoede, gevaar, het zwaard.  Ze kunnen je geloof doen wankelen en je vertrouwen 
beschadigen.  2022 kon ons geloof doen wankelen en beschadigde voor velen het 
vertrouwen. Maar laat je niet van de  wijs brengen, want onder al wat wankelt en instabiel is,
mag een rotsvast vertrouwen het fundament zijn en blijven: de liefde van God, die Hij heeft 
getoond in Christus. ‘Ik ben er van overtuigd’, zegt Paulus, ‘dat dood nog leven, engelen nog 
machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte of wat er ook maar in de 
schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons bewezen heeft in 
Christus Jezus onze Heer’. 

Die liefde is niet soft of weekhartig. Die liefde is sterk en kritisch, is solide en betrouwbaar, is 
mild maar waarachtig, is gezegend met een heldere ziel. En vraagt ons die na te volgen. En 
daarmee het nieuwe jaar in te gaan, met al onze vermogens met open ogen en oren, om die 
liefde te zien en om in te zien wat ons te doen staat, als wij oprecht volgeling willen zijn of 
worden van Christus. Dan gaan wij de drempel van het jaar over als gezegende mensen. 

Amen


