
Beste landgenoten,

Meer dan ooit hebben wij te maken met onzekerheid. Onzekerheid over thema’s die 

ons allemaal raken. Bijvoorbeeld onze gezondheid en de impact van het coronavirus. 

Onvoorspelbaar en met grote gevolgen die iedereen voelt. Wij zien dat die onzekerheid ook 

polarisatie in Nederland aanwakkert. Vaak wordt die onzekerheid gecamoufleerd met grote 

woorden en harde taal. Een enkel woord kan leiden tot een vlammend protest. Wij ervaren 

verhitte hoofden en koude harten. Mensen staan tegenover elkaar in plaats van naast elkaar.

De Bond tegen Vloeken kan en wil hierover niet zwijgen. Wij vragen juist nu aandacht voor 

de kracht van woorden. Onze taal geeft volop mogelijkheden om elkaar te vinden in een goed 

gesprek. Geef elkaar respectvol de ruimte om zorgen, gedachten en vragen te delen. Een 

luisterend oor is daarbij essentieel. Luisteren is nodig om te weten wat de ander echt bezig 

houdt en een geweldige manier om liefde te verspreiden. 

December is bij uitstek de maand waarin we terugkijken op het afgelopen jaar. Wij stellen de 

vraag: wat kan er beter dan gisteren? Alleen door dat te doen, kunnen we vooruit. Het vraagt 

creativiteit om dezelfde boodschap net wat anders te zeggen. Laten we vriendelijk, warm 

en uitnodigend zijn. Een goed woord kost immers niets, maar levert wel veel op. Weeg je 

woorden in mildheid, dat voorkomt onnodig leed.

Het zeer oude boek, de Bijbel, leert ons hoopvol verwachten. Als christen leven wij in de tijd 

van Advent. Velen vieren met Kerst de geboorte van Jezus. Uitzien naar en bezinning op het 

Licht van de wereld zijn hiermee onlosmakelijk verbonden. Jezus zelf gaf ons woorden van 

hoop en troost. De Joodse gemeenschap viert Chanoeka, het feest van de lichtjes. Met elkaar 

hebben wij een verbindende verantwoordelijkheid om licht in de duisternis te brengen. 

Wij verlangen naar een samenleving waar vriendelijkheid, respect, positivisme en goede 

woorden weer de toon zetten. Dat geldt overal: thuis, op straat, op je werk of waar je studeert. 

En dat geldt ook voor politiek, radio, televisie en socialmediagebruik. Nederland wordt 

er mooier van! Vanuit dit verlangen en in hoopvolle verwachting wensen wij u allen een 

gezegend nieuw jaar.

Een 2022 vol goede woorden,
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