
Tankje God ûnder alle omstannichheden (I Tessaloníkers 5, 18) 

 

 

Meditaasje fan ds. H. Wagenaar foar Tankdei 2009. Oekumenyske tsjinst fan de Protestantske 

gemeente fan Wurdum e.o. en de Roomsk Katolike Parochy fan Wytgaard. 

 

 

Bêste minsken, 

 

1. 

De wurden dy’t wy krekt lêzen ha fan ús broeder Paulus (I Tessaloníkers 5, 12-24) wiene 

swiere, mar ek wiere wurden. Ik soe graach yngean wolle op tal fan syn wurden, bygelyks de 

útspraak ‘Hifkje alles, hâld it goede.’ Wat binne dy wurden te pas en te ûnpas net brûkt!  

Mar op dizze tankdei, no’t wy byinoar binne foar dit jûnsgebed, wol ik foaral meditearje oer 

de  wurden ‘Tankje God ûnder alle omstannichheden’. Dat wy blykber tankje ‘moatte’ yn 

goede en yn minne tiden; yn tiden fan rykdom en tiden fan krisis. 

 

It temafoar dizze tsjinst is dan ek ‘Tankje yn in tiid fan krisis’. Dat is ommers oan de oarder 

fan de dei. Yn alle media hearre wy oer de krisis. In soad minsken prate der oer, en fiele it yn 

har libben, elke dei wer op ’e nij. Tankje God ûnder alle omstannichheden. Moatte wy dan ek 

tankje wannear’t alles ús tsjinsit? Moatte wy God sels tankje foar ellinde en tsjinslach dy’t wy 

op ús paad krije? En moatte wy tankber wêze en alle tsjinslach ûntkenne, trochslokke, krekt 

dwaan as of alles goed giet? Meie wy ús ûngelok dan net uterje? Is dat in teken fan 

ûntankberens? Sokke fragen komme daliks by my boppe driuwen wannear’t ik de wurden 

hear: ‘tankje God ûnder alle omstannichheden’.  En it docht my tinken oan in liet fan Robbert 

Long wêryn’t hy sjongt oer minsken dy’t tankber wêze moatte: ‘Dankbaar moet je zijn, 

nederig en klein’. Hy sjongt oer syn oerpake dy’t sadree’t hy TBC ûnder de lea hat ûntslach 

kriget, oer in dochterke fan pake dy’t polio ferlamme oerlibbet (in faksin mocht net fan it 

leauwe), en fan syn heit dy’t stjert oan kanker. En nea wat sizze, altyd mar tankber wêze. 

Omdat it sa hearde, omdat it moast. De konklúzje fan it liet binne eintsjebeslút dizze wurden 

‘dankbaar zijn jawel, maar nimmer op bevel’. Ik kin sokke wurden goed meimeitsje. Der is in 

foarm fan tankberens dy’t alles tichtplakt: alle pine, alle krityk, alles wat ferkeard is. Alles 

wurdt ûnder it kleed fage. En alle ellinde wurdt ferstoppe yn in hoekje fan ús hert, of in oar 

hoekje fan ús holle. Sokke tankberens kin krûperich wêze, sa fan ‘Wy meie net kleie no?’. 

Jawis wol! Wy moatte it swijen trochbrekke. Foaral foar de minsken dy’t slachtoffer binne, 

foar minsken dy’t yn de lytse loege sitte! 

 

2. 

Sa dus net, mar hoe dan al? Paulus seit ommers hiel dúdlik ‘tankje God ûnder alle 

omstannichheden’. Wêrom is it dan wichtich om God te tankjen yn goede en minne tiden?  Ik 

sil dat besykje twaliddich te beänderjen. (a) Yn it earste plak is it wichtich om te tankjen yn 

goede tiden. Want goede tiden wenne gau. It is sa gau gewoan dat alles goed giet. Dat wy te 

iten en drinken hawwe, in dak boppe de holle, medyske soarch, wurk en oplieding en sa 

fierders hinne. Wy binne as minsken der gau oan went, en dus ek samar bedoarn. Wy binne 

faak loai (lui) en sleau. Wy begripe ús gelok faak pas nei de tiid, wannear’t wy it kwyt binne. 

Dêrom is tankjen in medisyn tsjin ‘it mar gewoan finen’. Wy meie tankje foar ús sûnens 

wannear’t wy sûn binne, tankje foar ús gelok, wannear’t wy gelokkich binne, tankje foar de 

opbringst fan gewaaks en wurk. Want it is net altyd gewoan! Yn it geastlike (of spirituele) 

libben besykje wy sa de kwaliteit fan it libben te wurdearjen, te erkennen en te herkennen. 

Dus: tankje God yn goede tiden! 



(b) Mar hoe moat it dan wannear’t it ús net goed giet, yn minne tiden? Wêrom dan tankje yn 

tiden fan krisis en tsjinslach? Ik soe it sá sizze wolle: tankjen is as in antystof tsjin fertriet en 

depresje. As wy besykje te tankjen yn minne tiden dan hoege wy alles net noch negativer te 

sjen, hoege wy net noch fierder wei te sakjen. Want der is ommers altyd noch in oare kant. 

Net alles is negatyf en ferkeard. Ik wit wol, mei soks moatte wy net oankomme by minsken 

dy’t fertriet hawwe, dy yn de lytse loege sitte. It is nea goed om it foar oaren yn te foljen: ‘Ja, 

jo partner is ferstoarn mar jo hawwe gelokkich jo bern noch’. Soks kin fansels net. Somtiden 

kinne wy sels,wannear’t it ús sels oangiet, ta sa’n konklúzje komme. It freget en ferget in soad 

wiisheid om ús net opslokke te litten troch dat iene, grutte, aaklike donkere gat yn ús bestean. 

Tankjen is dan wichtich Net om it negative te ûntkennen, wei te dwaan of te bagatellisearjen, 

mar om in goed lykwicht yn ús libben te hâlden. Om lichaamlik en geastlik sûn te bliuwen. 

Dus: tankje God ek yn minne tiden! 

 

3. 

Wy kinne it foar in oar dus nea ynfolje. Dat is altyd riskant. Mar ik doch lykwols al in roai en 

in goai. Jimme moatte it úteinlik foar jimme sels útmeitsje of it sa is, of jimme it werom 

kenne en brûke kinne yn jimme libben. Ik sis it fansels net om it jimme foar te sizzen! 

 

Wy libje yn in tiid fan krisis. Mar wy meie tankber wêze dat it in perioade liket te wêze. Der 

wurdt no al sein dat it djiptepunt miskien al foarby is. Dat is hiel wat oars as minsken op guon 

plakken yn de wrâld dy’t oars net kenne as krisis en ellinde! 

Tankje God ûnder alle omstannichheden. 

 

Wy libje yn in tiid fan krisis. It is beslist net maklik. Mar immen sei by de tarieding fan dizze 

tsjinst ‘mar ik ha der noch net ien stik bôle minder om iten’.  

Tankje God ûnder alle omstannichheden.  

 

Us melkfeehâlders ha in strieminne tiid. Ferskriklik hoe’n bytsje sy foar de molke krije. De 

ein is der fan wei! Ik soe de molke wol mei in panne ophelje wolle en in euro de liter deltelle. 

Wêrom dogge wy dat eins net? En doch sei in boerinne by de tarieding fan dizze tsjinst: ‘Mar 

wat hawwe wy in goede simmer hân mei geweldich waar. En wat in bêste risping (oogst) fan 

gers en mais’. 

Tankje God ûnder alle omstannichheden.  

 

De diskusje oer de ferheging fan de AOW leeftyd fan 65 nei 67 jier is net maklik west. It 

beslút leit der no dat langsumer hân wy trochwurkje sille oant 67 jier ta. Dat is in grutte 

feroaring. 65 jier stie ommers sprekwurdlik foar rêst en ophâlde. Mar immen yn de tarieding 

sei doe: ‘ik krige lêstdeis samar berjocht dat ik AOW krije sil. Ik hie der net iens oan tocht. 

Wêr yn de wrâld is it sa goed regele dat wy mei inoar sparje foar in fêst basisynkommen foar 

ús âlderein?” 

Tankje God ûnder alle omstannichheden. 

 

Wy binne somtiden wol fertrietlik oer de kar dy’t ús bern meitsje, bygelyks op it mêd fan 

tsjerke en leauwe. Mar tagelyk binne wy ek grutsk op harren iepenheid en tolerânsje. En 

sjogge wy hoe hja har eigen wei sykje, en hoe yngewikkeld dat proses is. 

Tankje God ûnder alle omstannichheden. 

 

Wat is der in ‘oe heden’  oer bûtenlanners en moslims. It wurdt blykber al gewoan om dizze 

minsken te misledigjen en út te skellen. Fine jimme it dan ferheard oer de taal dy’t de 

jongerein somtiden brûkt? Ik kin sels de negative en misledigjende taal oer moslims net 



ferneare. Ôfrûne wike brochten wy ús âldste soan nei Schiphol ta. Ik ha efkes om my hinne 

sjoen. De minsken dy’t it measte wurk dogge binne bûtenlanners. Al it minne wurk wurdt 

troch harren dien. Dêr hawwe de minsken dy’t moard en brân skreauwe blykber gjin muoite 

mei? En wat moatte wy sûnder al it bûtenlânske iten? Dat wolle wy blykber wol: Gryksk iten, 

de Sjinees, pizza, kebab en riis. Wat in rykdom, wat in ferskaat! 

Tankje God ûnder alle omstannichheden. 

 

Wy kinne klaaie oer de politike situaasje yn de wrâld. Altyd wer dy ferrekte oarloch. En de 

ellinde fan minsken giet mar troch. Mar wat is der in soad feroare yn ien jier op it politike 

wrâld toaniel. In jier ferlyn is Barack Obama keazen ta presidint. Ik ha hjoed krekt in jier 

ferlyn de hiele nacht foar de TV sitten. Net in soad slept. Dat wie de nacht foar de tankdei fan 

2008. De preek moast moarns mei de sliep yn de eagen skreaun wurde. Wiene der  mar faker 

sokke nachten! 

Tankje God ûnder alle omstannichheden. 

 

Wy hawwe allegearre noed om sykte en kwalen te krijen, by ússels of by oaren om ús hinne. 

Soms is it net sa slim en giet it wer oer. Mar oare kearen is it wol slim en giet it net oer. It falt 

dan net ta om der goed mei om te gean. Der binne minsken dy’t hielendal ien wurde mei 

harren kwaal. Mar der binne ek oaren dy’t dat blykber relativearje kinne. Och dominy, ik bin 

wol stokdôf, mar myn eagen binne noch poerbêst (of in fariant hjirop). Op ’e nij: soks kin in 

oar nea foarsizze, mar der binne minsken dy’t harren net hielendal identifisearje mei harren 

siikwêzen. 

Tankje God ûnder alle omstannichheden. 

 

Wannear’t wy goed te pakken naam wurde troch minsken om ús hinne, sis mar wannear’t wy 

belazere wurde, dan kin ús dat bot sear dwaan. Dat kin ús in soad kostje, sawol materieel as 

geastlik kin dat djoer wêze. Soks kin ús hielendal in de greep krije en opslokke. It kin ús 

fertarre en op ferkearde gedachten bringe. Ek dan is it de keunst om ús dêr net troch opslokke 

te litten. Dat is ferhipte swier, dat freget en ferget in soad geastlike krêft. Mar der is altyd in 

oar perspektyf, in oare kant, oare ûnderdielen fan ús libben om tankber foar te wêze. 

Tankje God ûnder alle omstannichheden. 

 

En eintsjebeslút wol ik noch ferwize nei de wurden fan pater Titus Brandsma dy’t hy skreaun 

hat yn de finzenis fan Scheveningen op 23 jannewaris 1942.  Hy skreau dat hy tankber wie dat 

syn brevier (gebedsboek) him net ôfnaam wie. Fansels, hy fûn it slim spitich dat der gjin 

deistige Mis mear wie. Mar mei it brevier koe hy dochs de gebeden regelmjittich bidde. Ek 

sûnder de Mis wie God ommers altyd om him hinne: ‘Wa sil my skiede fan de leafde fan 

God?’ Sjoch, dat is krêftich! Om yn it djipste dal dochs ek tankber te wêzen. Hy skriuwt op 

dy 23ste jannewaris 1942 (it jier dat hy omkomme sil yn Dachau) de wurden  op fan syn âlde 

liifspreuk: 

 

Nim de dagen sa’t sy komme. 

De moaie dagen mei in tankber hert 

en de  minne dagen fanwegen de dagen dy’t noch folgje. 

Want it ûngelok is mar in foarbygonger. 

 

Tankje God ûnder alle omstannichheden. 

Amen. 

 


