
OVERDENKING 
 

 

Het jaar 2020 zullen we niet snel vergeten. Dit jaar was anders dan alle 
andere. De eerste en nu, wie had dat gedacht, de tweede lockdown die in 

sommige opzichten nog zorgwekkender is. De premier die op gezette 
tijden het woord richtte tot alle Nederlanders. En steeds weer zei is dat 

wat wij nu meemaken de grootste crisis is in Vredestijd is sinds de Tweede 
Wereldoorlog. Hoe zullen we later terugdenken aan deze tijd? 

 
Ons leven is door elkaar geschud. Voor de een zijn de gevolgen veel 

heftiger dan voor de ander. Maar aan niemand is dit voorbij gegaan. 
 

Deze oudejaarsavond is veel stiller dan anders. Niet steeds luide knallen 
hier om de kerk heen, die je altijd het gevoel gaven dat je hier in een 

soort bunker zat. Al kunnen sommigen het natuurlijk toch niet laten. En 
zal er vannacht ook vast wel het nodige gebeuren. Moet straks 

zorgpersoneel dat toch al overbelast is ook nog mensen helpen die tegen 

alle voorschriften in zijn gegaan omdat ze hun eigen feestje opeisen? Je 
houdt je hart vast. 

 
Deze oudejaarsnacht voelen we sterker dan ooit de onzekerheid van alles 

waar we altijd als vanzelfsprekend op rekenden. Wat komt er op ons af in 
het nieuwe jaar? Sterker dan ooit verlangen we naar heil en zegen. 

 
We hoorden de woorden van de oudejaarspsalm, Psalm 90, een 

hartstochtelijk gebed. 
 

Onvoorspelbare Grote Liefde wordt God hier genoemd. Aan de ene kant 
horen we hele sterke geloofstaal: wordt God aangeroepen als Rots, veilige 

Toevlucht en Enige Ware, een krachtige Aanwezigheid die alle tijden 
trotseert. Aan de andere kant klinken er juist hele zoekende en vragende 

woorden over een Aanwezigheid die zo ongrijpbaar en onvoorspelbaar is. 

Hoe lang nog wachten op antwoord klinkt de diepe verzuchting. 
 

Daarnaast hoorden we de woorden uit Numeri over de instelling van de 
zegen. Ook daar weer dat ongrijpbare. Dat zit hem al in de Godsnaam. De 

joden spreken die naam niet uit. Zij zeggen in plaats daarvan de 
Onuitsprekelijke of de Naam. In het Hebreeuws staat er een werkwoord Ik 

zal er zijn of Ik zal zijn wie ik zijn zal. Je zult wel zien hoe. 
 

We weten veel niet over het jaar dat voor ons ligt. Maar wat ons vanavond 
in deze woorden wordt toegezegd is dat God met ons mee zal gaan, dat 

God zal zijn wie Hij zijn zal, ook in deze crisis, dat Hij er zijn zal, middenin 
ons onzekere, wisselende soms zo intens verwarrende en rommelige 

bestaan. Misschien hebt u daar in het afgelopen jaar ook iets van ervaren, 
-ik hoop het-, dat God erbij was. Maar misschien ook wel juist niet. 

 



Wat heel duidelijk blijkt uit de woorden uit Numeri is dat het gaat om een 
Aanwezigheid niet losstaat van het uitspreken, het noemen, het 

aanroepen, en het bidden van mensen. Dat het hier gaat om een 

Aanwezigheid die mensen elkaar toe moeten bidden en zeggen.  
 

De priesters krijgen hier de uitdrukkelijke opdracht de naam van God te 
noemen en zijn zegen uit te spreken over mensen.  

 
En nog steeds klinken deze woorden uit Numeri aan het eind van een 

kerkdienst. Het uitspreken en ontvangen van de zegen is altijd een 
bijzonder moment. Misschien dat nergens zo duidelijk wordt wat geloven 

wel en wat het niet is als bij de zegen. 
 

Want bij zegenen gaat het niet om de beschrijving en constatering van 
iets dat bestaat, maar om het oproepen van een werkelijkheid die nog 

waar moet worden. Zegen en zeggen, dat is in het Nederlands maar één 
letter verschil. En het Engelse woord voor zegen benediction komt van het 

Latijnse benedicere: het goede toezeggen, goedspreken.  

 
Het was het thema van de Kinderkerstmusical: ruimte maken voor goed 

nieuws, het tot leven wekken van het goede tegen alle negativiteit, 
leugens, sensatielust die onze blik op het leven zo sterk kunnen sturen in, 

en mensen anders laten kijken. Prachtig hoe gedreven de kinderen daar 
mee bezig waren. 

 
Wij kunnen daar niet zonder, wij hebben heil en zegen nodig. Meer dan op 

wat dan ook zijn we het komende jaar aangewezen op de kracht van die 
onvoorspelbaar Grote Liefde, die beschermt en helpt, ruimte geeft, 

genade schenkt en vrede schept, ons het goede toespreekt en ons schenkt 
aan elkaar. 

 
Deze dagen staan in de kerk niet alleen in het teken van het afsluiten van 

het ene kalender jaar en de overgang naar een nieuw jaar, maar ook van 

de geboorte van Jezus. Die naam betekent: God redt. In dit kind heeft die 
onvoorspelbaar Grote Liefde een menselijk gezicht gekregen. In hem is 

Gods reddende, vrede scheppende aanwezigheid concreet geworden.  
 

Hij heeft die ongrijpbare en onvoorspelbare God dichtbij ons gebracht. 
Hoe dan? Door met alles wat hij zelf was te geloven in heil en zegen, te 

vertrouwen op de werkelijkheid van de Liefde, door die waar te laten zijn 
in zijn leven, ervan uit te delen, door zelf tot zegen te zijn. En hij zegt 

tegen ons dat wij dat ook kunnen zijn.  
 

Over het komende jaar weten we heel veel niet. Maar wat we wel weten is 
wat wij in Zijn naam kunnen proberen te doen en te zijn, waar we ons op 

kunnen leggen: goede woorden zeggen, goedspreken, elkaar tot zegen 
zijn. 


