
H O O F D A R T I K E L

Deze woorden van Dietrich Bonhoeffer zingen wij geregeld in 
de dagen rond de jaarwisseling, lied 511 in ons liedboek. 
Een mooi en hoopvol lied. Woorden van vertrouwen, ze troos-
ten en raken mij iedere keer weer. 

Het nieuwe jaar 2021 is, wanneer u dit leest, inmiddels alweer 
bijna een maand oud. De heftigheid van 2020 nog vers in ons 
geheugen en de realiteit van vandaag, de huivering rond zo-
veel leed, veroorzaakt door het Covid-virus, huist nog in onze 
ziel.
Bonhoeffer schreef bovenstaande woorden, in zijn tijd, in de 
gevangenis. Hij zag uit naar betere tijden, naar het moment 
dat hij weer samen kon zijn met zijn geliefden. Maar naarmate 
de tijd vorderde, besefte hij dat die tijd hier op aarde nooit zou 
komen. Hij zou nooit met hen ingaan in het nieuwe jaar.

En wij, wij zijn wel een nieuw jaar ingegaan. Onze huidige tijd 
met verdriet en gemis, wil ik zeker niet vergelijken met de tijd 
waarin Bonhoeffer leefde toen hij zijn gedicht schreef.
Toch zijn er volgens mij wel paralellen. Velen zijn verstoken van 
contacten en voelen zich opgesloten. We zien allen uit naar de 
dag dat we de mensen die ons na staan, weer in levende lijve 
kunnen ontmoeten. Wij willen ons weer vrij kunnen voelen, 
bevrijd van het virus. 
Maar zover is het nog niet. 

Hoe kunnen wij ons pad, te midden van dat al, dan toch ver-
volgen?
Wat hebben wij aan Bonhoeffer en zijn woorden van vertrou-
wen en hoop, waar zijn die ‘goede machten’?

Gods verbondenheid met ons
Het oude testament staat vol met verhalen rond ervaringen 
van mensen. Mensen die te midden van een donkere perio-
de in hun leven, veelal eenzaam en verlaten, kracht vonden. 
Kracht om door te gaan en hun weg in het leven te vervolgen. 
Vaak ging dat langs ongebaande wegen, veelal onbegrepen 
door medemensen.

Wel wisten ze zich geholpen door ‘iets’ of ‘iemand’, door een 
stem die hen riep. 
Zo ging Abraham op weg en ging het volk Israël door de woes-
tijn met Mozes, een eenvoudige man, voorop. En ook Job hield 
vol. In hen bevond zich een kracht die sterker was dan zijzelf 
en die hen voortdreef, vaak tegen de verdrukking in. Ze wisten, 
hoewel verbaasd soms, diep van binnen dat het goed was om 
te gaan, om vol te houden.

Wat was dan die kracht: een kracht, in de vorm van Gods Geest, 
die hen tot helper was!

Gods Geest toont zich niet altijd groots en meeslepend, wel 
altijd helpend en troostend.
Bijvoorbeeld als zuchtje wind bij Elia, die op de vlucht was en 
de woestijn in trok. God wilde hem ontmoeten. Hij deed dat 
niet in de hevigheid van vuur en stormen, maar in de luwte 
van een zachte bries. Zo kon ook Elia, op krachten gekomen, 
weer verder.

In het nieuwe testament laat God opnieuw zien dat hij ons niet 
alleen laat aanmodderen. Hij brengt Zijn zoon, God-tussen-de-
mensen, als teken van liefde, van hoop.

Geborgen            zijn
Ook Jezus ging wegen van eenzaamheid en verdriet, maar Hij 
wist ook: ik ben door goede machten stil en trouw omgeven. 
Op grond van dat basisvertrouwen kon Hij zijn leven aan, de 
berg op in Getsemane én de weg naar Golgotha. Zo ging Hij 
voorbij de dood en bracht Hij liefde en troost, hoop en ver-
trouwen. 
Na Zijn dood ontmoette Maria, haar hart vol wanhoop en ver-
driet, haar ‘Raboeni’. Hij noemde haar naam: ‘Maria’ en opeens 
wist ze het: Hij is opgestaan en ik met Hem.
Zomaar, onverwacht, werd ze door Hem gevonden. Maria wist 
zich (h)erkend, getroost; ze kon weer verder.

Wat zeggen deze verhalen ons, zo in het begin van 2021? Kerst 
is al voorbij, het Paasfeest moet nog komen. Wij leven nog 
steeds in een tijd van onzekerheid, soms nog zo overmand 
door eenzaamheid, moedeloosheid en verdriet.

Verhalen uit de Bijbel, maar ook de verhalen van mensen zoals 
Bonhoeffer, leren mij dat er in ons, ook in de donkere nacht 
van ons bestaan, een kracht leeft, die ons altijd weer opzoekt 
en vindt. Een zachte bries kan uitgroeien tot een aanvurende 
Geest. Een Geest die ons helpt en troost, ons bevrijdt en liefde 
brengt. Zomaar, onverwacht, in een moment van stilte, spreekt 
God door Zijn Geest. 
Dat zijn die Goede machten!

Nog even…
Buiten ontluiken straks de sneeuwklokjes; hun tere knopjes 
komen alweer boven de grond vanuit de donkerte en kou. Een 
oerkracht geeft hen de moed om boven de zwarte grond uit 
te komen en hun fragiele bloemblaadjes te dragen op het zo 
tere stengeltje. De bloempjes weten zich gezien en gedragen 
in het Licht van de zon.

Vanuit die kracht, die Geest, kon Dietrich Bonhoeffer schrijven:

Door Goede machten stil en trouw omgeven,
beschermd, getroost, beveiligd wonderbaar
zo wil ik met u ingaan in het nieuwe jaar…

Zo konden, denk ik, ook velen die ons voorgingen, moed vat-
ten en opstaan; zelfs met de dood voor ogen of daaraan voor-
bij…

Maar waarom dan zoveel donkerte, wanhoop en verdriet?
Moet er iets rijpen, iets in ons binnenste zich geleidelijk voor-
bereiden op Licht, zoals bij het sneeuwklokje, voordat het tot 
bloei kan komen? Is het opgesloten zijn in een cel, zoals bij 
Bonhoeffer, soms nodig om dichter bij de grond van het be-
staan te kunnen komen? Moet je soms eerst veel verliezen van 
wat je dierbaar is om te ontdekken dat goede machten in jezelf 
tot nieuwe bloei kunnen komen?

Ik weet het niet, nu niet. Misschien ooit?
Wat ik geloof is dat Goede machten ons omgeven en ons hel-
pen te dragen wat niet te dragen lijkt. Net als de blaadjes van 
het bloempje op het dunne stengeltje; dat lijkt onmogelijk en 
toch houdt ze fier stand in de wind.

Zo mogen wij dus onderweg zijn, wetend dat we geborgen 
zijn! 
Laat Goede machten ons helpen, troosten en de weg wijzen. 
Laat Gods Geest ons tot in onze diepste kern weten te vinden 
zodat we tot nieuwe bloei kunnen komen en gesterkt ons pad 
kunnen vervolgen. Of, zoals Huub Oosterhuis en Michel van 
der Plas het in hun bewerking van Psalm 42-43, de psalm van 
een verlangende ziel, proberen te verwoorden:

Waarom zo moedeloos, waarom opstandig?
Ik wacht op God, Hem zal ik danken.
Hij zift mijn lijfsbehoud
Hij zift mijn God

 
Karin Jobse

Door goede machten, stil en trouw omgeven
Beschermd, getroost, beveiligd wonderbaar…
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