
Verlangen aan crisis en ongeluk voorbij  
 
Toen we vorig jaar op deze dag vooruitblikten op 2021 was dat met een gevoel van hoop. 
We zagen uit naar het einde van de coronacrisis en die leek met komende vaccinatie in zicht. 
De hoop van vorig jaar zal dit jaar bij velen ontbreken. Beloften en hoop van toen zijn 
immers geen waarheid geworden, sterker nog: we zijn verder van huis, zo lijkt.  
 
Deze wereldwijde crisis is uiteraard niet de eerste. Iedere generatie heeft zijn eigen crisis. 
Van pest en pokken waaraan miljoenen stierven tot wereldoorlogen en genocide, van 
watersnoodramp tot aardbevingen en van Spaanse griep tot corona. En dan hebben we het 
nog niet over economische dieptepunten en persoonlijke rampen in ieders eigen leven en 
familie. Is het dan zo dat we als mensheid en als wereld alleen maar van de ene crisis in de 
andere hobbelen? Dat ons verlangen en onze hoop ongegrond zijn? Het lijkt er soms wel op. 
 
Maar als het goed is, toch niet. Hopelijk zijn ons verlangen en onze hoop nog steeds 
verankerd in dat oude verhaal van toekomst en nieuw begin. Een verhaal dat niet ontkent 
dat mensen het zwaar kunnen hebben in hun leven of dat de wereld getekend wordt door 
onderdrukking en ongeluk, maar dat ons uitnodigt om aan ongeluk en crisis voorbij te kijken. 
Onze hoop niet ten onder te laten gaan in de realiteit of in dat wat ons overkomt, maar het 
uit te houden en het vol te houden in de realiteit omdat je hoop en je verlangen wortelen in 
wat komen gaat. En dan heb ik het niet over een hiernamaals, maar over het feit dat elk 
leven een golfbeweging is en dat er altijd weer tijden komen aan de crisis voorbij.  
 
Vasthouden aan dat oude bijbels verhaal is je niet overleveren aan doemdenken, cynisme, 
noch aan ontkenning van wat is. Het is een gegronde hoop dat je het met elkaar kunt 
uithouden in wat je overkomt. Het is verbonden-zijn met anderen die in nood solidair met je 
zullen zijn. Het is steeds weer open staan voor nieuw begin, nieuwe kansen en 
mogelijkheden, nieuwe ruimten van leven.  
 
Ik wens u allen toe dat die openheid uw deel mag zijn aan het begin van een nieuw jaar. 
Cynisme en doemdenken brengen ons niet verder, hoop en verlangen scheppen ruimte om 
in alles wat komen gaat vast te houden aan wat levenskracht en levensvreugde geeft. 
 
Ik wens u allen een goede jaarwisseling en vrede en alle goeds voor 2022.  
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