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Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
Het is een bijzondere dag vandaag, een laatste dag van een jaar. Een bijzondere 
dag van terugkijken en van vooruitzien. En natuurlijk is terugkijken een stuk 
eenvoudiger dan vooruitzien, want wie weet wat 2018 ons zal brengen? Wie weet 10 
wat een nieuw jaar voor hem of haar zelf zal brengen? Terugkijken is gemakkelijker 
en het afgelopen jaar was in sommige opzichten een bijzonder jaar. Er zijn nogal wat 
overzichten te maken en te bekijken en elk vanuit een speciaal perspectief. Jet kunt 
het hebben over onze nieuwe regering na een lange formatieperiode,  je kunt 
spreken over het perspectief op een antwoord op de vraag wie er schuld heeft aan 15 
de ramp met de MH-17, er zijn meer cold cases opgelost. Turkije was in het nieuws, 
de tweets van Trump, de opschudding rondom Noord- en Zuidkorea, Poetin werd 
genoemd. En zo stond de krant zes dagen per week vol met nieuws, het meeste was 
geen nepnieuws. O ja, het woord van het jaar was app-ongeluk, alleen toen ik het 
tijdens de kerstdagen in familiekring noemde waren er verschillende familieleden die 20 
het woord niet kenden, terwijl ze wel bij de tijd zijn. Ja, nieuws dat passeert is niet 
voor iedereen gelijk. Dat wat bij mij boven komt als ik terugkijk, het kan voor een 
ander heel wat anders zijn.  
 
En dat geldt natuurlijk nog veel sterker als je de vraag stelt wat jou of mij persoonlijk 25 
gebeurt of overkomen is het afgelopen jaar. Ik weet van families en gezinnen waarin 
verdriet aanwezig is geweest en waarschijnlijk nog steeds aanwezig is. Ik weet van 
families en gezinnen waar het feest is geweest vanwege nieuw leven, vanwege de 
liefde die gevierd is. En terugkijkend zal er voor veel mensen een mengeling zijn van 
gevoelens, terugkijkend met gemengde gevoelens om wat mooi was en om al het 30 
andere, een jaar is niet alleen maar mooi of vervelend, een jaar kan heel bijzonder 
zijn als er juist verschillende dingen gebeuren. Voor ieder weer net even anders en 
toch staan we niet los van elkaar, want ook het woord “verbinding” klonk vaak.  
En elke dag ging de zon op en onder, omdat de wereld door draait, en na zeven 
dagen begon een nieuwe week met de zondag. Maar daarin was het jaar ook 35 
bijzonder, namelijk dat er 53 zondagen waren in dit jaar 2017.  
 
De lezingen van vanmorgen zijn bijzonder. Met de overeenkomst dat in beide 
lezingen de woorden “vallen” voorkomen. En in de lezing uit Lucas ook het opstaan. 
Met vallen en opstaan verder gaan, zo mag je deze zondag typeren. Daarin staat 40 
deze zondag niet alleen, nee, elke dag kan er één zijn van vallen en opstaan. En het 
is ook heel mooi als een mens na een val weer kan opstaan, laat dat duidelijk zijn.  
In het gedeelte uit Jesaja wordt het opstaan niet genoemd, tenminste niet in wat 
gelezen is, verderop is er wel duidelijk het zien van een groot licht. Maar hier spreekt 
de profeet namens God toch in eerste instantie over struikelen, vermorzeld worden 45 
en verstrikt raken. Het gaat niet goed met het volk, en niet met de koningshuizen.  
Het is ook een dreigende tijd, de tijd van Jesaja, overheersing en bezetting dreigen. 
Het zit hen niet mee en het lijkt erop dat men voortdurend samenzweringen ziet, alsof 
men het gevoel heeft achtervolgd te worden. En wie dat gevoel heeft, die raakt ook 



verstrikt, die ziet achter elke boom gevaar, die is bang voor het leven. Die raakt ten 50 
val, door hoeft niemand meer iets voor te doen.  
Noem niet alles een samenzwering, niet zoals je volksgenoten, wees anders. Wees 
niet bang, ja, je mag mij vrezen, zegt God. En God vrezen is iets anders dan bang 
zijn, God vrezen is eerbied hebben, ontzag, omdat alleen God de heilige is. Wees 
niet bang voor mensen, ook niet als je denkt overheerst te worden. Wees niet bang, 55 
het is een bijzondere uitspraak, zelfs een gewaagde uitspraak als je bang bent om 
overheerst te worden, als je bang bent voor wat komt, bang bent voor de toekomst.  
Een gewaagde uitspraak, en dus uitdagend. Maar wel mooi, om vooruit te  grijpen 
naar wat een bijzondere tijd, een bijzonder jaar zal worden.  
 60 
Als Jesus zes weken oud is, gaan Jozef en Maria met hem naar de tempel. Zij zijn 
vrome Joden die de wet onderhouden. Het kind wordt als eerstgeborene vrijgekocht 
en zij brengen de offers die passen bij de periode van zes weken. En in de tempel de 
ontmoeting met Simeon en met Anna, beiden vrome mensen, en de ontmoeting is 
bijzonder, Simeon spreekt mooie woorden en woorden om over na te denken. Hij 65 
noemt ook de val en hij noemt de opstanding. Jesus, het kind, Jesus zal mensen tot 
een val en een opstanding brengen. Dat klinkt niet aardig. Nee, zeker niet. Jesus 
brengt dingen aan het licht, het is niet alleen maar lief en aardig of mooi, het is wel 
waar. Dit kind van zes weken oud wacht een grote toekomst, die ook niet alleen maar 
mooi is, ook een toekomst van vallen, neervallen letterlijk en opstaan, zelfs uit de 70 
dood. 
Wat Anna zegt, dat horen we niet, we horen wel dat ze altijd in de tempel is en God 
dient met vasten en bidden. Zij is dus ook een vrome Jood. En we horen nog iets 
meer van haar: haar leeftijd of de tijd dat ze weduwe is. 84 jaar. En die leeftijd, ik lees 
het als haar leeftijd, die leeftijd is al een prachtig gegeven op zich voor joodse oren, 75 
en hopelijk ook voor onze oren. Zo bijbels, zo symbolisch. U weet waarschijnlijk dat 
zeven een belangrijk getal is en twaalf ook in de bijbel. Zeven maal twaalf, het is een 
prachtige verbinding, het heilig getal maal het aantal stammen in Israël. Twaalf is drie 
maal vier, de goddelijke volheid vermenigvuldigd met de wereldlijke volheid, het is 
haast te veel om te bevatten. Een hele bijzondere vrouw, die ook nog eens Anna 80 
heet naar Hanna de moeder van Samuël, die men voor onvruchtbaar hield en die 
toch een kind kreeg. In die paar zinnen over Anna zit een hele beschouwing. Een 
bijzondere vrouw op een bijzondere dag in een bijzonder jaar en voor een bijzonder 
jaar.  
 85 
Met vallen en opstaan, zo gaan wij door de tijd. Zo is ons leven, denk ik. En zo ook in 
het geloof. Vallen en opstaan. Duidelijk groeit en is steeds meer aanwezig. En het is 
ook wel heel mooi dat je na een val weer kunt opstaan ook in het geloof. Tijden van 
vragen, tijden van twijfel, tijden van ongeloof, tijden van geloof, ze wisselen elkaar af 
en horen bij elkaar, horen bij een leerling van Jesus. En daarbij is het niet zo dat de 90 
twijfel juist bij het vallen hoort en geloven bij opstaan. Nee, dat kan ook net 
andersom, want soms is twijfel meer waar dan een klakkeloos geloof bijvoorbeeld. 
En de weg van Jesus is ook niet een rechte weg, geen weg zonder bochten bedoel 
ik. Wel een weg in rechtvaardigheid, in die zin wel een rechte weg. Zijn weg is 
verbonden dus met de val en het opstaan van zijn volksgenoten, zijn geloofsgenoten, 95 
en van de mensheid. En steeds weer een weg verder, steeds weer tijd gegeven, 
steeds weer een jaar gegeven.  
Wees niet bang, je mag de drempel over. Wees niet bang, de tijd ligt voor je, leven 
ligt voor je. Laat je ook geen angst aan praten. Wees niet bang, ook niet als je twijfelt 



aan van alles. De twijfel neemt je leven echt niet weg, de twijfel neemt je zekerheden 100 
niet weg, als het echte zekerheden zijn. Wees niet bang, ook niet als het anders is 
dan je dacht.  
We gaan een nieuw jaar in, een jaar waarin veel hetzelfde zal zijn als eerder. En er 
zullen ook dingen anders zijn. Wat, dat weet ik niet, over een jaar kunnen we het 
elkaar vertellen. Ik vermoed wel dat het een jaar zal zijn van vallen en opstaan. En 105 
dan weer verder, want toekomst is er altijd, zoals God er altijd is, zelfs als wij Haar of 
Hem niet ervaren. God is er, in een mens, in een kind, in het leven, in de tijd.  
En wie weet, welke ontmoetingen er voor ons in het verschiet liggen. Ik ga er vanuit 
dat voor ieder bijzondere ontmoetingen zullen zijn. En in de medemens, soms ineens 
zie je iets van God, soms ineens een glimp van dat kind, zijn weg.  110 
Amen.  


