‘NIEUW’… HOE NIEUW ?
Januari, de Nieuwjaarsmaand, en we gaan op speurtocht naar het ‘nieuwe’ ervan. Of liever, we hopen
het nieuwe tegemoet. Wat voor nieuws zal 2021 ons brengen? Onze wensen spreken van het nieuwe
dat we elkaar toewensen. En dit zeker na het jaar 2020. We hopen en wensen op beter, op anders, op
een nieuwe tijd. We wensen dat het beter en anders mag verlopen dan het voorbije jaar. Een
bladzijde is omgedraaid. Voor het boek van ons leven wensen we elkaar toe dat er niets dan goeds
mag geschreven worden op de ‘nieuwe’ blanco bladzijden, in de tijd die voor ons ligt.
Nieuw is toch betrekkelijk
Toch blijft het nieuwe zo vaak betrekkelijk. Het nieuwe jaar is het volgende cijfer in onze jaartelling.
Zo gaat dat met de jaren, met de leeftijd. Jaren volgen elkaar gewoon op. En veel blijft hetzelfde, ons
huis en onze buren, de familie, de samenleving, onze leefsituatie. Zoveel is en blijft hetzelfde als
gisteren. Alhoewel, na een coronajaar verwachten en hopen we toch vlug op iets anders en nieuws.
Toch blijven veel zogenoemd nieuwe dingen in ons leven, gewoon de volgende dingen. Neem nu een
nieuwe jas of broek, dat is vermoedelijk gewoon het volgende kledingstuk. Misschien wat mooier,
wat wijder, wat modieuzer. Of die nieuwe fiets. Is dat niet gewoon je volgende fiets. Uiteraard is die
nu veel beter, want die is nu elektrisch aangedreven. Misschien wordt er een nieuwe auto
aangeschaft. Maar dat is wellicht de volgende in de rij. Nu er geen autosalon is zijn er wellicht grotere
kortingen. En, waarom zou hij niet wat groter, blitser en voorzien met de nieuwste snufjes zijn? Een
nieuwe auto, het is gewoon je volgende wagen. Waarin ligt nu eigenlijk de waarde van ‘het nieuw’
zijn?
Wat doet het nieuwe met mij?
Toch kunnen er in je leven heel ingrijpende dingen gebeuren. Denk maar aan gebeurtenissen uit het
voorbije jaar. We hebben van heel dichtbij de ellende en de miserie meegemaakt. Aan den lijve
hebben wij het ‘neen’ ondervonden. Neen, aan onze vrijheid, aan onze ontspanning, aan
ontmoetingen met vrienden en geliefden… Geraakt door deze ervaringen verandert een mens. De
quarantaine doet iets met een mens, doet verlangen en hopen naar een ‘nieuw ja’. Iemand kiest voor
een nieuwe job of een nieuwe baan. Dat kan ingrijpen in het leven. Het brengt nieuwe contacten met
zich mee, nieuwe verantwoordelijkheden, nieuwe uitdagingen. En een nieuwe vriend of vriendin in
je leven. Hopelijk gaan ze je leven verrijken, gaan ze je levenservaringen kleuren. Wordt het dan
inderdaad niet echt ‘nieuw’, wanneer je door een ontmoeting of ervaring geraakt wordt? Wanneer
het jezelf een beetje verandert?
Nieuwe mensen worden
Het nieuwe in de wereld zal maar groeien wanneer mensen nieuw worden. Het ‘nieuwe normaal’
waarnaar wij verlangend uitzien zal maar echt nieuw zijn, wanneer wij als nieuwe mensen in het
leven gaan staan. Mensen die geleerd hebben uit het voorbije jaar. Mensen die geraakt zijn door de
ellende en miserie die om ons heen gebeurt. Wie ten diepste geraakt wordt, die verlangt niet naar het
‘oude normaal’. Die wil van harte aan nieuw leven en samenleven bouwen. Een nieuw en een
gelukkig nieuwjaar wordt maar gebouwd met vernieuwde mensen. De mooiste wensen blijven holle
woorden, wanneer de mens niet van harte nieuw wordt. Ik denk hier nu aan solidariteit. We hebben
ons in de lockdowns solidair getoond. Hopelijk blijven we solidair met alle mensen om ons heen.
Want, je weet wel, gedeelde smart is halve smart en gedeelde vreugde wordt dubbele vreugde. Een
solidair samenleven, niet met de mond beleden maar van harte gedaan, laat de glans van het nieuwe
over morgen schijnen.
Een nieuw Harts verbond

Het valt op hoe in de Bijbel dat verlangen naar het nieuwe helder wordt verwoord. Mensen
verlangen naar nieuw samenleven. Maar ook God wil telkens opnieuw de band met zijn mensen
vernieuwen. Altijd opnieuw wil God een nieuw verbond sluiten. Niet een verdrag dat in stenen
gebeiteld staat. Een verbond dat geschreven wordt in het hart van de mensen. Iets nieuws beginnen,
het kan wanneer we ons hart durven vernieuwen. Paulus schrijft het al aan de christenen in Kolosse
(3, 9-10): Bedriegt elkaar niet nu u de oude mens en zijn levenswijze hebt afgelegd en de nieuwe

mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot
inzicht komt.’
Nieuwe mensen worden, het is niet zo evident. De oude mens afleggen, ’t is veel moeilijker dan een
lang gedragen en versleten hemd uittrekken. En toch… Wanneer we blijven verlangen naar het
nieuwe komen we wellicht uit op één adres, Gods adres. Want wanneer heel het Bijbelverhaal het
einde nadert klinkt het slotakkoord: ‘Zie, ik maak alles nieuw!’ (Openbaring 21, 5-6). Laten we niet
opgeven samen dit nieuwe te ontdekken.
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