
Op weg 
 
Hypes en blijvers 
 
Op het moment dat ik deze Op weg schrijf, is Nederland in de ban van de winter, de kou, het 
schaatsen en de Elfstedentocht. Speculaties alom: ‘it sil heve’ of ‘it kin net’ (sorry, mijn Fries 
komt ook maar uit het ND…). Zoals ik iemand voor de radio hoorde zeggen: ‘Heel de wereld 
kan in brand staan, in Nederland gaat het maar over één ding: de Elfstedentocht.’ 
 
Op het moment dat u dit stukje leest, weet u of de tocht al dan niet is gereden. U herinnert 
zich de teleurstelling omdat het hele spektakel niet doorging, of juist de mooie beelden van de 
enthousiaste schaatsers in het prachtige Friesland. Misschien zit u wel heerlijk in het zonnetje 
te genieten van het voorjaar en denkt u: o ja, die koude winter. 
 
Bovenstaande geeft een treffend beeld van de hypes in de media. Op het ene moment hoor je 
over niets anders, een paar dagen later heeft niemand het er meer over. Zelfs met het 
wereldnieuws kan het zo gaan. Denk aan de ‘Arabische lente’: dictators zijn verdreven, maar 
heeft het de arme, onderdrukte bevolking al iets goeds gebracht? 
 
In ons eigen leven kan het ook zo gaan. Soms wordt je leven beheerst door je 
omstandigheden: werkeloosheid, ziekte, zorgen. Je kunt bijna nergens anders meer aan 
denken. Maar als de situatie verandert en je een tijd verder bent, kunnen heel andere dingen 
weer je aandacht vragen. 
 
Wat is het goed om bij alle onzekerheid en de kortstondigheid van ons dagelijks bestaan ons 
houvast bij God te zoeken en te vinden. Gods Woord, dat uitstijgt boven alle eeuwen en alle 
plaatsen. Zijn woorden, die waarheid mogen worden in ons leven. Zijn grootheid, die wij niet 
kunnen bevatten, maar die we als kerk belijden en vol vertrouwen naspreken: ‘Eén eeuwige 
Vader, één Zoon, voortgebracht door de Vader, één heilige Geest die van beiden uitgaat. Toch 
geen drie goden maar één God.’ 
 
Wij begrijpen het niet, we belijden het wel. Van deze grote God mogen we zingen: 
 
Gij, dezelfde, gistren, heden, 
zult de toekomst tegen treden, 
zult dezelfde zijn altijd, 
eindeloos in majesteit. 
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