
 

 

OVERWEGING  

 

Dit zijn de laatste uren. 2021 is al bijna bij de uitgang. 

Ieder van ons heeft zijn of haar eigen,  

hoogstpersoonlijke terugblik. 

Misschien was het wel een heel gedenkwaardig jaar! 

De woorden van het boek Prediker die we hoorden kunnen herkenbaar zijn, 

misschien wel woord-voor-woord: 

dat je dichtbij een geboorte meemaakte  

én een overlijden, 

dat er huilen en lachen was, 

spreken én moeten / willen zwijgen,  

verbinden én losmaken, enzovoort, 

‘voor alles is er een uur’, zegt de Prediker. 

 

Wat heeft 2021 mij gebracht, wat heeft me speciaal geraakt? 

En als ik de bladzijde omsla, 

wat laat ik achter? En wat neem ik mee, het nieuwe jaar in? 

 

De vraag is - hier en nu - vooral: 

hóe staan we op de drempel van Oud naar Nieuw: 

met welke instelling, in welke gezindheid? 

Ik ben geboeid door de persoon van Simeon uit het evangelie. 

Hij is echt iemand voor vanavond, als icoon, als rolmodel. 

Ik mijmer met jullie op de drempel, met Simeon voor ogen. 

 

Wat gebeurt er dan met ons? 

Dan is de kernvraag aan ons : willen wij, net als hij, 

Jezus, Gods mensenkind, werkelijk in onze armen nemen? 

Niet voor de vertedering, eventjes voor het plaatje,  

nee, want zo schattig is het niet,  

hoor maar wat Simeon tegen Maria zegt:  

‘je zult hartverscheurende dingen met je zoon meemaken’.  
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Wil ik hem op handen dragen zoals hij ís? 

Niet enkel sommige van zijn ideeën, die me boeien, 

maar ook de harde noten die hij kraakt. 

Niet enkel zijn kijk op het leven,  

maar heel zijn persoon. 

Hij wordt aan ons toevertrouwd, 

ons in handen gegeven, 

hij is Gods grootste geschenk, in levenden lijve. 

 

Ik sta als Simeon op de drempel, 

en ik wil daar vanavond in drie hoedanigheden staan,  

in drie posities. Kijk eens met me mee. 

 

De eerste positie is die van christen, in het Nederland van vandaag, 

In de minderheidspositie die wij meer en meer innemen. 

Hoe staan wij er dan bij, op de drempel? ………… 

Wij moeten er fier staan, vind ik. 

Niet als zielig, als slachtoffers  

van de voortgaande secularisatie en ontkerkelijking, 

niet met het vluchtgedrag  van een kleine rest 

die in nostalgie gaat wonen, 

maar: vrijmoedig het kind laten zien dat in onze armen ligt. 

In trouw en toewijding tonen we onze eigenheid als gelovigen, 

in woorden en gebaren, solidair en betrokken, in actie en verstilling. 

 

Mijn tweede positie op de drempel  

is die van lid van deze geloofsgemeenschap, dit Rectoraat. 

Hoe staan wij er samen voor, na het tweede COVID-jaar, 

nu wij elkaar hier zo weinig mogen tegenkomen, 

al kan het gelukkig wel digitaal? 

Tal van mensen hebben danig van de gevolgen COVID te lijden, 

maar deze gemeenschap, die velen zo aan het hart gaat, 

krijgt er qua mogelijkheden van betrokkenheid en qua financiën  

ook flinke tikken van mee. 

Maar het afgelopen jaar bracht ook een nieuwe start, 

de Kloosterpoort, het oude Wasdom, een centrum dat er wezen mag. 

 

Wat brengt het nieuwe jaar ons, als Rectoraat? 

 ‘God mag het weten’, letterlijk:   

bij al onze broodnodige inzet heeft de Eeuwige het laatste woord. 

Ik wil hardop zeggen, op de drempel van oud naar nieuw,  

dat mijn diepste vertrouwen ligt in het kind onze armen. 

Hij heet Jezus (‘God redt’), Emmanuël (‘God met ons’). 

Hij belichaamt Gods menslievendheid, 

de hoop op zegen die God ons geeft. 



 

Hij verbindt ons als kerk met elkaar, we zijn in hem gedoopt, 

‘Ik ben met jullie, alle dagen’! 

Aan God is de toekomst,  

dat wil boven alles vasthouden en uitdragen,  

als lid van deze dominicaanse gemeenschap. 

 

En mijn derde positie op de drempel is die van mezelf, 

degene die ik zelf ben en wil zijn. 

Hoe ga ik zelf het nieuwe jaar in? 

De naam Simeon is veelbetekenend: ‘hij die luistert’, 

echt een naam voor iemand  

die gespitst is op het nieuwe: ‘één en al OOR’. 

‘Laat mij nu gaan’, bidt hij met Jezus in zijn armen. 

Hij is iemand die wil loslaten’. 

 

Die twee geloofskarakteristieken wil ik graag van Simeon leren: 

met mijn ziel als klankschaal horen wat werkelijk 

belangrijk is en van waarde, wat van God komt, .. 

én:      in groot vertrouwen loslaten, leven met open handen, 

 kome wat komt. 

  

Het jaar dat komt is nieuw en veel is ongewis; 

de pandemie gooit bij velen van alles in de war,  
ons besef van toekomst,  
onze plannenmakerij, van alles moeten we loslaten. 
Met extra nadruk bid ik op de drempel 
dat God het nieuwe jaar mag zegenen: 
de uren en de dagen, 
de mensen die bij ons horen, jong en oud,  
alle bewoners van moeder aarde, én onszelf. 
Ja, moge God ons zegenen! 
 

 


