
Non Solus                                             28 oktober 2018 

Toekomst; hoopvol, onzeker, zeker, roept u maar! 

Vroeger, al weer lang geleden, in de tijd dat kerken meer bezocht werden dan 
tegenwoordig, was de toekomst ook op regelmatige tijden aan de orde. 
Zo daar waren oorlog of oorlog dreiging, het alleen komen te staan door 
overlijden van geliefden en ook wel bij het starten van het Nieuwe jaar. 
Het gemeenschappelijk bijeen zijn van de lidmaten der kerken gaf een gevoel 
van samen gebonden zijn en daardoor troost en sterkte, bij onzekere 
toekomst te ontvangen. In protestantse kerken werd en wordt nog, dan vaak 
een lied, voor samenzang, gezongen wat de toekomst een extra positieve 
dimensie gaf. 
Dat lied was uit het liedboek voor de kerken; lied nummer 293. 
 
Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des Heren hand; 
Moedig sla ik dus de ogen 
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen; 
Vader wat gij doet is goed! 
Leer mij slechts het heden dragen 
met een rustig, kalme moed. 
                                             Gedicht door: Jacqueline van der Waals  (1863-1922) 

Er volgen nog drie verzen en zo heel erg oud is het ook weer niet. 
 
Terug naar het nu en de geweldige druk die ons opgedrongen wordt door 
media en ander nieuwsgaring, ons grote zorgen te maken over de toekomst. 
Een toekomst met robots, als verzorgende verpleegsters, die nooit moe zijn 
geen slaap nodig hebben en derhalve het personeel probleem in de zorg op 
een prettige manier oplossen. Dat robotiseren kan op meerdere plaatsen in 
onze samenleving plaats vinden en dus hebben we in  de toekomst een grote 
schare mensen die rondlopen zonder werk. 
 
Klinkklare onzin, wij verkeren in een technisch vergevorderd stadium van 
automatisering, begonnen tijdens de industriële revolutie. 
Bij de voortschrijdende automatisering kunnen we gelukkig terug kijken en 
ons herinneren hoe het voortbrengen van het nieuwe zoals; de trein, auto, 
fiets , telefoon, radio, televisie, vliegtuigen, technologie voor de wetenschap, 
speciaal de medische wetenschap, door velen met angst voor de toekomst 
werd tegemoet getreden.  



Ik kan nu al opdrachten aan de IPhone of computergeven door het 
apparaat(je) toe te spreken. Het apparaat geeft met mannelijke of vrouwelijk 
stem antwoord. Prachtig toch. 
Met deze vernieuwingen voel ik mij blij en hoopvol voor de toekomst.  
Bedenk een ander, werkelijk groot probleem, de enorme toename ven de 
wereld bevolking,  Ondanks onze technologische ontwikkeling is er heel veel 
werk te doen. 
 
Terug naar; Wat de toekomst brengen moge, met de angstig makende TV 
programma’s, kunnen u, lezers, steun en verwachting vinden in het lied van 
Jacqueline van der Waals en uw geloof in God. Zij die dat niet zo kunnen of 
willen belijden kunnen dit lied op andere wijze lezen en hun 
toekomstverwachting hoopvol te gemoed zien. 
 
Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleiden de wetenschappelijke handen. 
Moedig sla ik dus mijn ogen 
naar het ons onbekende in alle landen. 
Leer mij in ons zelf geloven bij wat wij doen. 
En ons van onwetendheid en ongeloof ontdoen. 
laat mij het heden zonder te versagen 
met nieuwe technologieën gaan doen. 
Wij geloven in ons werken en wij zullen slagen. 
 
Ik wens u allen een goede zekere toekomst.  Non Solus. 
 
Nicolaas Overbeeke                                                Nieuwerkerk aan den IJssel   
 

 


