
Morgengebed, dinsdag 1 januari 2021,  

 Nieuwjaarsdag  Numeri 6: 22 

Een gezegend Nieuwjaar: Anno Domini 2021  

Korte overdenking   Lieve mensen, 

 
1 Nieuwjaarsmorgen 1 januari 2021. We wensen elkaar het allerbeste 

toe voor het nieuwe jaar: geluk, gezondheid, alle goeds (zij het op 
corona-afstand). En soms zeggen we het wat plechtiger: veel heil en 

zegen, of een gezegend Nieuwjaar. 2021 ligt als een onbeschreven 

bladzijde voor ons open. Hoe zal het ons vergaan? Lukt het om Covid-19 
de wereld uit te bannen met de nieuwe vaccinaties? Kunnen we weer 

terug naar normale tijden met handdruk, knuffel en zoen? Dat zou toch 
een zegen zijn! 

Zegen, wat bedoelen we daarmee? Wat betekent dat woord eigenlijk? We 
hoorden net als gisteren op Oudejaarsavond uit Numeri de welbekende 

priesterzegen. Het is beroemde zegen van Aäron, We sloten er het oude 
enerverende jaar 2020 mee af en we beginnen er het nieuwe jaar mee. 

 
2 Zegenen, dat woord luidt in het Latijn (zoals Iemke gisteren ook al 

memoreerde): benedicere en dat betekent letterlijk goede woorden 
zeggen. God heeft altijd een goed woordje voor ons. En wij mogen in zijn 

voetspoor goede woorden en daden doorgeven aan elkaar. 
Ik vind deze oude zegenbede altijd weer een prachtige spreuk en 

indrukwekkend ritueel. Als predikant zegen ik geregeld mensen op 

cruciale momenten in hun leven: zoals bij een doop en kinderzegening, bij 
een huwelijksverbintenis, aan het einde van elke kerkdienst of aan een 

ziekbed of sterfbed. Vaak maakt deze zegen diepe indruk. De goede 
woorden over God doen op dat moment al hun heilzame werk, ook al 

weten we helemaal niet hoe de toekomst eruit zal zien. 
Zegenen heeft altijd twee kanten: de zegen is zowel een gave van onze 

Schepper als een opgave voor ons adres. Wij worden gezegend om tot 
zegen te zijn. 

 
3 Terug naar de zegen van de priester Aäron. Bij mij komen er diverse 

beelden naar boven, als ik deze woorden uit Numeri 6 op mij laat 
inwerken. 

 
a Allereerst een knuffel. ‘Moge God ons zegenen en beschermen.’ Als 

ik dat hoor, dan zie en voel ik Gods armen en handen al bij wijze van 

spreken al om me heen. De zegen, dat is de knuffel van God. 
b Vervolgens zie ik ook een opgaande zon. ‘Moge de Heer het licht van 

zijn gelaat over jou doen schijnen.’ Prachtig, toch. Kijk eens naar de zon, 



en laat je verwarmen door zijn stralen en licht. Zo wil Gods aangezicht 
schijnen over ons leven, over onze wereld, onze toekomst. Hij kijkt ons 

stralend aan! 

c En tenslotte zie ik een warm kloppend hart. Een hart vol liefde en 
genade: ‘moge de Heer jou zijn gelaat toewenden en je vrede geven.’ 

Iemand leerde me eens dat deze slotzin van de zegenbede ook anders 
vertaald kan woorden. ‘Hij verheffe zijn aangezicht’ wordt dan: moge de 

Heer trots op jou zijn! Trots, want de mens is wel het paradepaardje van 
zijn schepping. Hij houdt van ons. Hij wil trots op ons kunnen zijn. 

 
((Ik moet hier als vanzelf even terugdenken aan mijn oma. Zij kon precies 

dat gevoel uitstralen op mij en op al haar kinderen en kleinkinderen. Als ik 
bescheiden mijn rapport aan haar liet zien (dat moest van mijn moeder), 

dan slaakte ze een kreet van grote blijdschap, ze gaf mij een innige 
knuffel en aai over de bol. Het leek dan wel alsof er allemaal tienen op 

stonden (wat niet het geval was)! Volgens mij moet God minstens zo trots 
en liefdevol zijn als mijn oma van weleer.)) 

 

Lieve mensen, we beginnen dit kersverse jaar als gezegende mensen. We 
wensen elkaar goede woorden en goede dingen toe. Moge Gods knuffel, 

Zijn zonlicht en Zijn trots ons elke dag vergezellen om tot zegen te zijn 
voor de mensen die wij ontmoeten op onze weg. Zijn Hand, zijn Licht en 

zijn Liefde mogen in 2021 met ons zijn, elke nieuwe dag.  
In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. 
 


