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Getroost het nieuwe jaar in 

Velen slaan de bladzijde van 2021 maar gauw om. Was het niet een troosteloos jaar? Waar vind je de hoop dat het 

nieuwe jaar anders en beter zal zijn?  

Zelf vind ik op het moment inspiratie bij twee bronnen. De eerste is de spiritualiteit van de Duitse predikant Dietrich 

Bonhoeffer (1906-1945). Hij zit in de kelder van het hoofdkwartier van de Gestapo in Berlijn in een cel. Zijn verloofde 

heeft hij al lange tijd niet gezien. De kerstdagen zullen „zeer stil” zijn, schrijft hij, de predikant en verzetsman Dietrich 

Bonhoeffer, op 19 december 1944. „Maar ik heb steeds weer ervaren dat, hoe stiller het om me heen geworden is, 

des te duidelijker ik de band met jullie merkte.”  De jaarwisseling nadert, het nieuwe jaar zal hem weinig goeds 

brengen. Wat zal hij zijn verloofde, Maria von Wedemeyer, schrijven? Hij pakt zijn pen en maakt een kerst- en 

nieuwjaarsgroet: een gedicht over Gods bescherming en nabijheid. 

Door goede machten trouw en stil omgeven,  

behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar, 

zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven, 

en met u ingaan in het nieuwe jaar. 

De tweede bron bij het zoeken naar hoop is een recent boek met de titel Troost als licht 

in donkere dagen van de Canadese historicus en politicus Michael Ignatieff. Troost zoek 

je als iemand die je liefhebt je ontvalt, als je faalt of mislukt of als een ramp ons treft, 

zegt hij. Op zijn zoektocht naar troost maakt hij een persoonlijke keuze uit literatuur, kunst en muziek die helpend 

voor  hem is. Hoort geloof of religie ook in dat rijtje thuis? Kan er alleen troost zijn als je tenminste kunt vasthouden 

aan de verwachting dat de situatie beter gaat worden dan die nu is? Voor Bonhoeffer was die verwachting er niet en 

voor wie moet leven met een ernstige ziekte vaak ook niet. Troost bij hopeloze situaties vinden we uiteindelijk bij 

elkaar, in de liefde die er is en in die alles overstijgende bron die wij God noemen. En zo kon Bonhoeffer dichten: 

getroost, wil ik graag met u, mijn liefsten, leven, en met u ingaan in het nieuwe jaar.  

      Peter Korver 

 

 



Ik wens voor allen: 

 Eén ster die de lucht minder dreigend maakt. 

 Eén kaars die de nacht minder zwart maakt.  

 Eén hand die de weg minder eenzaam. maakt 

 Eén stem  die de dag minder stil maakt. 

 Eén vonk als het begin van nieuw vuur. 

 Eén toon als het begin van een lied. 

 Eén kind als het begin van een toekomst. 

 Eén wens als begin van een jaar. 

Daar wil ik graag aan bijdragen. 

      

     Joke Werner – van Slooten 

 

Van hoop gesproken 

We kennen allemaal wel de gezegdes “waar leven is, is hoop” en “hoop doet leven”. In crisistijden is hoop heel 

belangrijk. Dat ervaren we in deze afgelopen twee jaren.  

Het was de oude Griekse mythe over Pandora, die duidelijk weergeeft hoe belangrijk hoop is. Toen zij de eerste keer 

het kistje, dat zij bij zich droeg, opende, kwamen er allerlei vormen van onheil uit tevoorschijn. Maar er was nog één 

ding achtergebleven. Toen Pandora nog een keer haar kistje opende kwam de hoop tevoorschijn. Deze heelde de 

wonden die de andere wezens de mensen hadden toegebracht. 

Nu we weer een nieuw jaar ingaan, weten we dat we nog lang niet van de coronaproblemen verlost zijn. Is er 

desondanks plaats voor hoop?  

Bij hoop kunnen we onderscheiden tussen ijdele en realistische hoop. Helaas dacht het kabinet, toen het aantal 

besmettingen sterk afnam, vóór de zomer van 2020, dat er stevige versoepelingen mogelijk waren. Het was ijdele 

hoop. Al gauw na de zomer ging het weer mis. De maatregelen om het tij te keren kwamen te laat en waren te 

weinig in aantal en bovendien niet streng genoeg. In de winter 2020 – 2021 gold een langdurige lock down. En weer 

dacht het kabinet, nu er namelijk vaccins ter beschikking waren gekomen, dat er flinke versoepelingen mogelijk 

waren gedurende de zomer van 2021. Maar ook nu bleek er van ijdele hoop sprake te zijn. En toen in de herfst van 

2021 het virus weer flink om zich heen greep was men opnieuw te laat met het nemen van de nodige maatregelen, 

en bleken die ook deze keer te weinig omvattend.  

Natuurlijk heeft men als buitenstaander makkelijk praten, maar steeds hebben deskundigen opgeroepen tot 

stapsgewijze versoepelingen en snel en krachtig ingrijpen als het weer mis zou gaan.  

Men ziet steeds hetzelfde beeld: het handelen op grond van ijdele hoop, waardoor men te laat en te weinig 

doortastend optreedt.  

Niet-realistische hoop leidt onvermijdelijk tot teleurstelling en irritatie. Heel anders is het gesteld met realistische 

hoop. Maar is er nu aanleiding tot het koesteren van een realistische hoop? Ik denk van wel. Ook al neemt de 

werking van de vaccins wat af, zeker bij ouderen, toch helpen ze wel, zoals deskundigen hebben vastgesteld. Waar 

van de i.c.-patiënten 70 % bestaat uit niet-gevaccineerden is het duidelijk dat de vaccins toch behoorlijk werken. 

Heel grof gezegd stammen die 70 % namelijk uit ongeveer 15 % van de bevolking en de overige 30 % uit grofweg 

85 % van de bevolking. Die cijfers spreken voor zich.  

Een tweede positief gegeven is, dat de farmaceutische industrie bezig is vaccins te 

verbeteren en betere medicijnen te ontwikkelen tegen de gevolgen van het virus.  

Ten derde blijkt het in acht nemen van de basismaatregelen heel effectief te zijn. 

En ten slotte hebben virussen de gewoonte door de tijden heen zwakker te worden. 

Laten we, deze hoopvolle gegevens indachtig, het nieuwe jaar met enig vertrouwen 

tegemoet treden. 

Ik wens u een goede gezondheid toe èn het nodige doorzettingsvermogen. 

En blijf voorzichtig. 

    dr. Rob Nepveu  


