Van 2G naar G1…
Allereerst mogen we elkaar heel veel zegen toewensen voor het nieuwe jaar.
Eenieder kiest vaak een eigen zin voor de wens. “Heel veel goeds toegewenst”. Of, “folle lok en
seine” (in het Fries). Of, “Happy new year”. Of, “gelukkig nieuwjaar”.
Ik merkte onlangs dat er een soort van 3G-gedachte bij mij opkwam bij het schrijven van de
kerst- en nieuwjaarskaarten: geluk, gezondheid en goedheid.
Nog verder nadenkend, tijdens mijmerend tuinierswerk, merkte ik dat met de letter ‘g’ eigenlijk
heel veel wordt aangeduid. We kennen sinds kort de discussie rond 2G, de regel die bepaalt of
je de QR-code krijgt. In datzelfde kader heb je trouwens ook 1G en 3G.
En dan heb je mijn telefoon die in ieder geval 4G zegt te kunnen ontvangen en soms ook 5G.
6G wordt al zeker als opvolger gezien in het toekomstige netwerk.
G7 is de groep van zeven rijkste industrielanden in de wereld die in de G8 Rusland erbij krijgen.
Nou ja, en zo kun je nog wel meer voorbeelden vinden waarin de ‘G’ een rol speelt.
G1 is nog niet wijd verbreid bekend, behalve in de medische
wereld en als noot op de tweede lijn van de muziekbalk. En
toen dacht ik bij het harken, zou G1 niet een prachtige
hoopvolle gedachte kunnen worden voor 2022? Waarbij de ‘G’
voor God staat en de ‘1’ voor het eerste woord; en samen
staan ze voor God die Eén is.
Dan zou je misschien kunnen denken: “oké, leuke gedachte, maar wat betekent dat dan in de
praktijk?” Ik denk dat het als een soort ritueel kan werken. Dat we onszelf zodanig trainen in
het steeds oproepen van een ‘G1’ in en om ons heen, dat het louterend en versterkend kan
werken. Immers, ook 2022 zal nog vele maatschappelijke en persoonlijke zorgen kennen. En
krijgt de wereld nog te maken met zoveel (morele) vragen rond klimaat en migratie.
Maar in die bubbel van zorgen mag steeds G1 aangeroepen worden. Vertrouwend dat die Ene
de gang in de tijd met ons maakt. Sterker nog, dat wat voor de mens een nieuw jaar is, voor God
een zuchtje is, een enkele knipoog. G1 zegt ons steeds: heil en zegen geldt het hele jaar door.
Uit Liefde, eenmaal uitgesproken, woord van het begin, als geheim en zegening.
G1 mag zo het ware netwerk worden onder ons.
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