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Gemeente van Christus,  
We hebben een kort nachtje achter de rug en waarschijnlijk een lange dag. De eerste dag van een 
Nieuwjaar is deze keer een zondag, en dus zijn we als gemeente bijeen om de eredienst te vieren.  
Oud en nieuw brengt onwillekeurig een balans in beweging. Mij raakte de indringende fotoreportage 
afgelopen vrijdag in Trouw – van de fotograaf Eddy van Wessel – hij was de afgelopen maanden in de 
frontgebieden. ‘Veerkracht is het belangrijkste wapen van de inwoners’, zo zegt hij. ‘Oekraïners 
weigeren om slachtoffer te zijn’. Een klein meisje op een step voor een afgebrand en verwoest 
flatgebouw. In de annalen van de geschiedenis zal 2022 als een chaosjaar worden gekenschetst … 
inflatie van het woord crisis … oorlog in Europa …. … voor ons persoonlijk zal dat heel verschillend zijn 
….een jaar om nooit te vergeten of een jaar om zo snel mogelijk te vergeten. Zo staan we er 
vanmorgen ongeveer voor. 
De kerkelijke traditie geeft ons een wat andere kijk op tijd. Nieuwjaarsdag - 1 januari – is  op de 
kerkelijke kalender niet zozeer de eerste dag van een volgend jaar, maar het is de octaafdag van 
kerst. 1 januari is de achtste dag na het kerstfeest, de afsluiting van een volle week kerstfeest. Het 
kerstevangelie eindigt met de mededeling, dat Jezus na acht dagen, overeenkomstig de voorschriften 
van de Thora, is besneden en bij die gelegenheid zijn naam heeft gekregen. Er iets bijzonders aan de 
hand met die 8e dag een week duurt 7 dagen ..de 8e dag is de eerste dag van een nieuwe week. De 
1e dag is de dag van de schepping, de 8e dag is de tweede 1e dag, de dag van de herschepping. Het 
kind Jezus wordt herschapen als behorend tot het volk van het verbond. Jezus was een jood, hij kan 
niet begrepen worden zonder zijn joodse achtergrond. Jezus is een besneden joodse man, die leefde 
met de Thora en de profeten, zo is hij Jezus, Jehusjuha, God redt. Waar wij op nieuwjaarsdag 
opnieuw beginnen, een nieuw begin van alweer een Nieuwjaar en waar wij vanavond alweer het idee 
hebben dat het nieuwe jaar toch van het oude en zelfde liedje is, daar worden we vanmorgen op een 
ander been gezet, …. niet de eerste dag maar de achtste dag, de dag van de herschepping. Mensen 
gaan niet verloren in de tijd, maar mensen mogen zich verbonden weten met de God van het 
verbond. Op de 8e dag krijgt Jezus zijn naam. Jozua, Jezus, God redt. Redden … klimaat redden … 
onszelf redden. Hij is een kind van het verbond, een kind van verbinding. Het blijft toch een 
onvoorstelbaar geheim dat we in de liturgie, de 8e dag vieren, dat onze jaren geteld worden als –
klassiek gezegd – ‘jaren des Heeren’, dat het symbolisch gezegd, ‘besneden tijd’ is, teken van het 
Verbond. Het is een onvoorstelbaar geheim en het is een omkering, het komt niet op uit jezelf, het 
moet je eerder worden aangezegd en het blijkt een diepe bron van veerkracht. 
Ik moet denken aan de Joodse rabbijn Abraham Joshua Heschel. Hij schrijft over zichzelf: ‘ik spreek 
als lid van een gemeenschap, wier grondlegger Abraham was en de naam van mijn rabbi is Mozes.  
Ik spreek als iemand die Warschau, mijn geboortestad, net zes weken voor het begin van het onheil 
kon verlaten. Ik ben een stuk brandhout, gerukt uit het vuur, waarin mijn volk verbrandde.’ In de 
jaren zestig schreef hij het boek God in search of Man. In de jaren negentig vertaald als ‘God zoekt de 
mens’. Mijn exemplaar van dit boek is mij heel dierbaar, ook al omdat ik het doorgekregen van mijn 
wijlen mijn vader, ik herken zijn handschrift waarmee hij zijn -en dus ook mijn naam- op het titelblad 
heeft geschreven.   
God zoekt de mens. Dat is de omkering. Waar wij mensen god zoeken, of het goddelijke, of het 
diepste, het zinvolste, of waar mensen zelf god willen zijn waar de oorlogsgod aanbeden wordt of de 
god van meeste, de beste, de mooiste, de hoogste … waar mensen god zoeken klinkt een andere 
stem die zegt: draai je om, God zoekt jou. God zoekt de mens. Het Bijbels verhaal vertelt ons over 
een God van betrokkenheid. Mensen zijn opgenomen en delend in die goddelijke zorg en geroepen 
om te zorgen voor elkaar.  Heschel schrijft: We kunnen niet langer vragen: is er wel een God? Hoe 
dieper we mediteren, des te duidelijker beseffen we dat de vraag die we stellen, een vraag is die aan 
ons wordt gesteld; dat de vraag van de mens naar God, de vraag is van God naar de mens. Ons 
grootste probleem is niet hoe we verder moeten gaan maar hoe we moeten omkeren. Het gaat van 
meet af aan om mens zijn in betrekking tot anderen in betrekking tot de oneindig andere , de 
Eeuwige onze God. In mensen die willen weten van elkaar laat God zich zien.  



Zoals Maria al deze woorden in hart bewaart zo bewaart de vierende gemeente in de liturgie het 
geheim van de mens en de heiligheid van God. -Want waar de mens leert in betrekking te staan tot 
het Heilige daar wordt samenleven geleerd, samenleven met allemaal verschillende anderen, die 
allemaal even heilig zijn, -waar de mens leert in betrekking te staan tot het heilige, daar wordt de 
grens tussen jou en de ander gerespecteerd, daar wordt die ander even serieus genomen als je jezelf 
neemt, daar geldt met recht de regel ‘heb je naaste lief als jezelf’, want je staat immers in betrekking 
tot je naaste, zoals je ook in betrekking staat met God die naast je wil staan.    
Er is wel durf nodig voor die weg. Een bepaald soort moed. Je echt openen voor het licht van zijn 
aangezicht. Woorden van Henk Jongerius 
 
Vriendelijk licht dat ons omstraalt 
als de warmte van de zomer: 
huid waarin wij willen wonen 
licht dat ons  tevoorschijn haalt. 
 
Vriendelijk licht dat ons verwarmt 
in het midden van de winter, 
wijken doet de kille stilte 
die ons dodelijk verlamt.  
 
Laten we als gemeente de liturgie van de omkering blijven vieren, dat het ons mag dragen, dat de 
Eeuwige ons mag troosten. Warm leven. In het licht van de liefde.  
Het gaat daarin niet om geluk hebben of ongeluk. Het gaat om in de liefde zijn. Kome wat komt.  
Een gezegend Anno Domini 2023 
Amen. 
 

 


