Nieuwjaarsbrief Nijkleaster-Westerwert

Jorwert, nieuwjaarsdag 2022

‘Dat wy in wiis hert krije’
Aan de vooravond van een nieuw jaar wordt vaak psalm 90, de oudjaarspsalm, gelezen. De woorden uit
vers 12 worden mij door de jaren heen steeds dierbaarder. Ze vormen een gebed om het nieuwe jaar mee
in te dragen:
Leer ons zo onze dagen te tellen
dat wijsheid ons hart vervult.
Het verhaal van de wijzen uit het
Mattheüsevangelie is mij altijd al dierbaar
geweest, eenvoudigweg omdat ik geboren ben
op het feest van Driekoningen. Dat geeft een
band. Door de jaren heen ben ik gaan inzien dat
de wijsheid van de wijzen niet alleen lag in hun
moed om een pelgrimstocht naar het licht te
ondernemen, maar ook in hun keuze om niet te
knielen voor koning Herodes. Ze aanbaden een
andere koning en konden na die ontmoeting met
het Christuskind niet meer terugkeren op hun
schreden. Ze keerden via een andere weg terug
naar hun oorsprong. Ik lees daarin dat ze zich
terugtrokken uit de wereld van Herodes en een
nieuwe weg gingen in de navolging van Christus.
Het aanbod van die keus ligt verborgen in het
verhaal van de wijzen.

Een Delftsblauwe tegel met drie Koningen (ca. 1675)

Voor het komende jaar wens ik dat wijsheid je hart mag vervullen, ‘dat wy in wiis hert krije.’ Een wijs hart
om de juiste keuzes te maken op je eigen pelgrimsweg door het leven. Ik wens dat er wijsheid mag zijn in
dit voor Nijkleaster en de gemeente Westerwert zo spannende jaar van het bouwen van Westerhûs en het
opbouwen van Nijkleaster en Westerwert als een gemeenschap om wijsheid te zoeken. Ik wens evenzeer
dat er wijsheid mag zijn in onze samenleving om de goede keuzes te maken door de bestaande crises van
volksgezondheid en klimaat heen. En tenslotte bid ik dat er wereldwijd wijsheid mag heersen, dat we ons
meer en meer bewust worden dat we allemaal met elkaar en met de aarde verbonden zijn, verbonden in
het grote web van leven.
Aan het begin van dit jaar, op deze nieuwjaarsdag, wordt er afscheid genomen van een mens wiens hart
vervuld was met wijsheid. Graag deel ik een typerende uitspraak van aartsbisschop Desmond Tutu om mee
te nemen het nieuwe jaar in:

We are made for goodness.
We are made for love.
We are made for friendliness.
We are made for togetherness.
We are made for all of the
beautiful things that you and I know.
We are made to tell the world
that there are no outsiders.
All are welcome:
black, white, red, yellow,
rich, poor, educated, not educated,
male, female, gay, straight, all, all, all.
We all belong to this family,
this human family,
God's family.

Lok, seine en sûnens tawinske foar 2022

ds. Hinne Wagenaar
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Wy binne bedoeld foar it goede.
Wy binne makke foar leafde.
Wy binne bedoeld foar mienskip.
Wy binne makke foar alle moaie
dingen dêr’t do en ik fan witte.
Wy binne bedoeld om de wrâld te fertellen
dat der gjin bûtensteanders binne.
Elkenien is wolkom:
swart, wyt, read, giel,
ryk, earm, mei en sûnder oplieding,
manlik en froulik, homo en hetero,
allegear, allegear, allegear
We hearre allegear by dizze famylje,
dizze famylje fan minsken,
Gods famylje.

