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Lezingen zijn: Numeri 6:22-27 en Lucas 2:21 
 
Preek: 
Gemeente van onze heer Jesus Christus.  
Vandaag is de dag waarop we elkaar veel heil en zegen toewensen. Misschien met andere 
woorden, maar de intentie is hetzelfde. Eén januari, nieuwjaarsdag, een dag met tradities. Een 
nieuwjaarsconcert op tv, schansspringen live uitgezonden, het komt volgens mij maar één keer per 
jaar voor. Trouwens, deze tijd, de afgelopen week, is toch al een tijd van tradities geweest. De top-
2000 was op de radio, en dat is een traditie aan het worden, de oliebollen en appelflappen waren 
rijkelijk aanwezig, de knijpertjes en rolletjes ook en voor sommigen het onvermijdelijke vuurwerk. 
Het vuurwerk wordt misschien de nieuwe zwarte piet, maar het mag nog. Tradities dus, en daar 
hoort ook bij dat je terugkijkt. De muziek van de top-2000 maakt dat ik van tijd tot tijd terugdenk aan 
wat eerder was. Sommige muziek herinnert me aan tijden van lang geleden en maakt me blij of juist 
niet. Als je de jaaroverzichten bekijkt en beluistert, dan word je er ook niet altijd vrolijk van. Want 
2016 is geen rustig jaar geweest, met een geruchtmakend referendum, een naderend brexit, en in 
Amerika koos men een president waar ik niet blij van word. Een jaar met aanslagen, 
oorlogsvoeringen. Maar met Nederland gaat het heel goed, zo leerde ons de troonrede. Er is 
trouwens ook een nieuw woord gekomen: nepnieuws. Elk jaar komen er wel nieuwe woorden, ook 
zo'n traditie. Ik hoorde ook al spreken over een nepparlement, over neprechtsspraak, veel is nep 
zeggen sommige mensen. De vraag is wel of zij het dan over zichzelf hebben of over anderen, als 
de term “nep” klinkt.  
Tradities dus en onze lezingen van vanmorgen staan ook duidelijk in de traditie, mooie tradities. 
Want lang niet elke traditie is ouderwets of fout, nee, de zegen, die we hebben gelezen en gehoord, 
de zegen is een mooie traditie. De naamgeving van Jesus, die typisch bij deze nieuwjaarsdag hoort, 
past in de traditie van het jodendom en is veelzeggend. 
Het is veelzeggend dat Jesus besneden wordt en dat zijn naam wordt genoemd, wordt geroepen 
zelfs. Zoals God op de eerste dag het licht uitsprak en riep, zo wordt de naam van Jesus geroepen 
op deze dag. Deze 1e januari is namelijk ook de 8e kerstdag en dat is niet een flauw rekenkundig 
grapje, dat is geen nepnieuws, nee, heel serieus, de 8e kerstdag. En als je doortelt kun je zelfs nog 
spreken van een 13e kerstdag, namelijk op 6 januari, driekoningen. Eén van de kerstliedjes die ik in 
december op de radio mocht horen telt door tot en met de 13e kerstdag, en dat is in het kader van 
het kerkelijk jaar hoog liturgisch. Want de kersttijd eindigt pas op de 6e januari. Goed, de leraar in 
mij heeft nu gesproken, even terug naar de 8e kerstdag, naar 1 januari. Men heeft niet voor niets 
gekozen om 1 januari de eerste dag van het jaar te laten zijn. Dat is ook wel anders geweest, het 
jaar begon heel vroeger op 1 maart. Vandaar dat september als de zevende maand werd 
aangeduid, en oktober als de achtste, enzovoort. Eén januari dus als eerste dag, precies een week 
na de eerste kerstdag, en dus de dag van de besnijdenis van Jesus en zijn naamgeving. Jesus is 
dus een jood, een joods jongetje, Jesus hoort bij het volk, is volledig mens in alles wat bij het 
Jodendom hoort. En zijn naam wordt geroepen, een naam met een prachtige betekenis: God redt. In 
het hebreeuws zou het geklonken hebben als Jehosjoea, Jozua. God redt, een prachtige naam voor 
een eerste dag van het jaar. Dat heeft men mooi bedacht, een mooie traditie. Zoals de zegen een 
mooie traditie is, om een kerkdienst mee te eindigen. De zegen die klinkt, die altijd klinkt, ook als de 
preek misschien wat minder mooi of aansprekend is geweest. De zegen waarbij gezegd wordt dat 
God ons zegenen zal en ons zal beschermen. Het licht van Gods gelaat zal over ons schijnen en 
ons genadig zijn. God zal ons zijn gelaat toewenden, God kijkt ons aan en geeft ons zo vrede. 
Prachtige woorden, woorden om een jaar mee in te gaan. En natuurlijk weet ik niet wat er komend 
jaar zal gebeuren. Ja, het zal lente worden, zomer en ga zo maar door. Er komende verkiezingen in 
Nederland en sommige mensen houden hun hart al vast. Ja, er komen vergaderingen en 
besprekingen, er komt heel veel waarschijnlijk. Maar veel weet ik niet, en wie weet dat wel. Men 
doet regelmatig voorspellingen over de ontwikkeling van de economie, maar regelmatig moet men 
ook weer zeggen dat het anders is geworden. De weersverwachtingen zijn terecht geen 
voorspellingen meer. Wat weten wij van toekomst? Toekomst dichtbij of verder weg. Terugkijken 



gaat een stuk gemakkelijker dan vooruit kijken. Wat weten wij van toekomst?  
Als de zegen wordt uitgesproken met de mooie woorden, dan durf ik wel te zeggen dat God met ons 
meegaat de toekomst in, met alle mensen, zelfs zij die de zegen niet horen of kunnen of willen 
horen. En het feit dat God met ons meegaat betekent niet dat alles mooi is of lief of vredig. Het 
betekent niet dat het komende jaar een jaar zal zijn zonder problemen of moeite of wat dan ook. Het 
betekent wel dat wij als mensen niet verloren gaan. Ook als er gestreden wordt, ook als mensen 
sterven door geweld of natuurgeweld of met een leven dat naar het schijnt onvoltooid is of voltooid, 
dan nog gaan ze niet verloren. Er is altijd een weg verder, een weg als een mysterie, een weg met 
een geheim, maar wel een weg verder. Ik geloof dat God met ons meegaat en dan is het leven per 
definitie niet eindig. God die ons aankijkt maakt dat leven eeuwig is, alle jaren door. Dat ons leven 
eeuwig is, alle jaren door. En hoe dat dan precies in elkaar steekt, dat weet ik niet, het is een weg 
met een geheim, maar ik geloof niet dat God ons mensen loslaat. God laat het werk van haar of zijn 
handen niet los, zoals in een votum kan klinken. God laat ons niet los, laat mij niet los, niets kan ons 
scheiden van de liefde van God, ook de dood niet. Dat wordt gezegd, in onze traditie, en laat die 
dan maar klinken.  
Jesus, zijn naam betekent: God redt. Onze naam is met zijn naam verbonden. En wij wensen elkaar 
veel heil en zegen toe, vaak noemen we dan ook eerst de naam van de ander. Dat is ook traditie, 
ook een mooie traditie op deze 8e kerstdag. Gemeente van onze Heer Jesus Christus, veel heil en 
zegen, in Gods naam,  
Amen.  


