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2 Wat ons is wedervaren,
O Here, hoor en zie:
in twaalf voorbije maanden,
dit Anno Domini.
Om zalige gebeurtenis,
of lijden vol venijn:
Leef mee met heel ons zijn! 



3 Om aangeslagen levens,
bedreiging overal.
Gevlucht in vrees en beven:
ontheemden zonder tal.
Zal ooit een zeker heden
hun deel zijn: geen gevaar?
Die dag wordt die nog waar?

4  In nachtuur ons geboren,
Uw lichte Liefde, Heer:
het duister heeft verloren!
Niets kan ons scheiden meer
van U, die heel ons leven,
vat in een eeuwig nu,
dit uur, het is van U!

overdenking
Gemeente van de Heer die ons geboren is,
lieve mensen van God,

Wat gebeurt er tussen ons en U? Het eerste woord van het Oudejaarslied waar deze 
dienst mee begon is Ons. Het laatste woord is U. En tussen beide beweegt zich het 
lied in vier tijdsvormen: jaar, maanden, dag en uur. Een verwijzing naar dat oude lied 
van Rheinvis Feith: uren, dagen, maanden, jaren vliegen als een schaduw heen. Hij 
bedacht het als nieuwjaarslied, het werd een oudejaarslied. 

Tussen ons en U gebeuren dus de tijden, met alles wat ons daarin wedervaart, 
wedervaren is. De zalige gebeurtenis, of het lijden vol venijn. Al die ervaringen, dat 
brede scala aan gevoelens, dat veelkleurige palet aan belevenissen waarmee dit jaar
werd gekleurd. Dit jaar 2020, dit onvergetelijke jaar. Dit jaar dat we niet voor mógelijk 
konden houden toen het 1 januari was.  

Inmiddels zijn wij 12 maanden verder, 52 weken verder, 366 dágen verder, 8780 uren
verder. En wat is ons veel wedervaren. Wat een bewogen jaar!

Ieder van ons kan daar een eigen invulling aan geven, aan wat dit jaar je bracht in je 
persoonlijke leven. Allen werden wij er bij bepaald hoe na twee maanden 2020 er tien
heel absurde maanden zouden volgen die ons allen op welke manier dan ook 
raakten. Sommigen raakte het virus diep, zo diep dat het leidde tot heel erg ziek zijn, 
en soms ook dat het leidde tot overlijden. Met alle verdriet van dien, waarvan een 
deel niet gedeeld kon worden op de manier die bij je past. Dankbaarheid is er om 
mensen die weer opkrabbelden en genazen. Wat is gezondheid kwetsbaar en nooit 
vanzelfsprekend! Wat is die maakbaarheid van de mens toch ook een broos 
gegeven. Wel mag er grote bewondering zijn voor alle inzet om een vaccin voor te 
bereiden. En er mag, of wat mij betreft: moet grote bewondering zijn voor al die 
mensen die werken in ziekenhuizen en zorgcentra, in teststraten en in het 
uitvaartwezen. Soms met gevaar voor eigen gezondheid je toch inzetten voor je 
medemens: dat is een roeping zei vandaag iemand op de radio, terwijl ik in de auto 
zat, en ik zei: Amen.



Er was natuurlijk veel meer dan alleen Corona dat je persoonlijke leven kleurde. 
Mooie, ontroerende of nare en dieptrieste gebeurtenissen. Sommigen van u en jullie 
verloren een dierbare, na een lang proces van ziek zijn of totaal onverwacht: een 
bom die inslaat in je leven en die daarna alles anders maakt. Anderen ontvingen een 
kind, ook in onze gemeente werd een aantal kinderen geboren, zelfs een paar dagen
geleden nog: Elin, er werd ook een aantal kinderen gedoopt, op de eerste zondag 
van het jaar al en ook later in onlinevieringen. We mochten een trouwdienst beleven 
en een belijdenis meemaken. Vreugde en verdriet wisselden elkaar af, soms in alle 
grilligheid. Om zalige gebeurtenis of lijden vol venijn: we brengen het samen en 
leggen het in de handen van de Heer.

Inmiddels bleven wij proberen ook ons gemeenteleven door te laten gaan, met alle 
uitdagingen daarbij. De online-diensten, vanaf 29 maart in de prachtig 
gerestaureerde kerk, die je natuurlijk graag met elkaar zou willen bekijken en 
ervaren, maar het moest veelal via beeld. Nu was het wel heel bijzonder dat tijdens 
de restauratie er ook geïnvesteerd was in beeld en geluid, beeldschermen in de kerk 
en nieuwe camera’s en wat zijn die goed van pas gekomen, hoewel het wel pionieren
was en blijft en wat is er achter de schermen hard gewerkt om u en jullie thuis met 
ons te verbinden. En dan was er de muziek, de lofzang ging door, hoewel uit 
beduidend minder monden dan we gewend waren en dan ons lief was. Maar ook hier
is heel hard gewerkt om de liederen en de instrumentale muziek voor u en jullie thuis 
te verzorgen en was er ook de kans om creatief te zijn. Het initiatief van een 
belboom, helemaal al in het begin van de Coronatijd bleek een gouden greep te zijn. 
Wat heeft dat veel en mooie contacten opgeleverd, contacten die hopelijk blijven 
bestaan. Met veel inzet en creativiteit heeft ook ons Team Jeugd steeds opnieuw 
activiteiten bedacht om onze kinderen en jongeren te blijven bereiken, waarbij de 
Kerststerrentocht door het centrum van Borne een briljante vondst bleek te zijn, die 
ook uitstraling heeft naar heel onze woonplaats. 

Onze woonplaatsen die samen de gemeente Borne vormen, waar uiteraard ook veel 
gebeurde. Nog maar nauwelijks beëdigd rustte er een grote verantwoordelijkheid op 
de schouders van burgemeester Jan Pierik en uiteraard van heel de raad en het 
college van B&W, die samen ook wel de nodige donkere wolken hebben gekend. Het
is goed om te bidden voor onze overheden, plaatselijk, maar ook landelijk, want op 
hen allen rust een zware taak, zeker als er ook veel kritiek en ontevredenheid naar 
ze toe komt. Ons gebed voor overheden geldt wereldwijd, ook wanneer er op dat 
politieke veld grote veranderingen zijn, zoals in Amerika. Dat allen die een publiek 
ambt vervullen dat te allen tijde blijven doen met horende harten, zoals Koning 
Salomo het zich wenste van God.

Wat gebeurt er tussen ons en U, zo begon ik. Tussen het ons waarmee het lied 
begint en het U waarmee het eindigt. Wat is er tussen u, jou, mij en God gebeurd dit 
afgelopen jaar. Ook het geloof en het geloofsvertrouwen kon flink op de proef worden
gesteld. En ter discussie. Het Godsbeeld van een God die Corona veroorzaakt heeft 
als beproeving kwam aan de orde evengoed als de grote vraag hoe God dit allemaal 
toe kan laten, een menselijke en begrijpelijke vraag, die overigens niet nieuw is, 
maar van alle tijden. Wat gebeurde er tussen ons en God in die voorbije maanden, 
weken, dagen en uren? 



We zochten troost bij God, we baden, misschien wel intenser dan ooit. We spraken 
wanhoop uit in onze kyrie-gebeden, misschien wel tot tranens toe: Here help toch! 
Here verlos ons toch! Heer geef uitkomst! De schreeuw tot de hemel om ten 
hemelschreiende situaties, zoals het lot van al die mensen in kamp Moria, of zij die in
de afgelopen dagen zijn getroffen door een aardbeving in Kroatië, een 
aardverschuiving in Noorwegen of die vreselijke gebeurtenis in mei toen vijf surfers 
omkwamen in het schuim van de kolkende zee, of als je hoort dat een jonge vrouw 
ongeneeslijk ziek is. Heer, o Heer ontferm U toch!

Dát mag er zijn tussen ons en God: de schreeuw, de roep om ontferming en gehoor. 
Dat mag er zijn en dat is tegelijkertijd ook het troostrijke: dat wij dat adres hebben, 
dat wij het uit mogen roepen naar de hemel. En dan krijgen wij meestal geen 
antwoord. Althans niet rechtstreeks. Maar we mogen wel rekenen op gehoor, op het 
gezien worden. O Here hoor en zie en laat ons niet in de steek.

Wat is er tussen ons en God? Dat God ook aan ons vraagt om te luisteren, te 
luisteren naar de gerechtigheid die van Hem uitgaat. En te kijken naar hen die ons 
zijn voorgegaan in hun tocht door het leven met vallen en opstaan en met alle grote 
en ingewikkelde vragen die horen bij het menszijn. Kijk naar Abraham, kijk naar 
Sarah: waar hun toekomst dicht leek, kwam er toch doorgang: talrijk en gezegend. 
En kijk naar de ruïne Sion, die geen ruïne zal blijven wat ze zal herbouwd worden. 
Wat woestenij is geworden zal weer paradijs zijn, er zal weer vreugde en gejuich 
klinken, muziek en lofzang zullen weer klinken. En als het kan weer samen, samen 
en weer bij elkaar. Alles wat nu onbereikbaar ver lijkt, alles wat nu aardedonker lijkt, 
alles wat hopeloos lijkt, zal toch weer in ons bereik komen en weer lichter en 
hoopvoller zijn. Probeer je te richten op gerechtigheid zegt de EEUWIGE, probeer je 
te blijven richten op de weg die God met ons wil gaan en houd moed, houd moed. En
draag al wat jou wedervaart in zijn hand, leg het aan zijn voeten, geef dit jaar terug 
aan Hem, dit zo bewogen Anno Domini 2020. 

Anno Domini: jaar van de Heer en dat is in dit geval jaar van de Heer Jezus Christus,
want onze jaartelling begint met zijn leven op aarde. Hij die in nachtuur ons geboren 
is, Hij is de gestalte van Gods grenzeloze liefde voor ons,die zo sterk is dat niets of 
niemand ons daar ooit van kan doen scheiden.  

Amen 


