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Gelezen: Psalm 90 en Lucas 2:21 
Titel: Verbondenheid in de tijden.  5 
Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
Een oudejaarsdienst op een ongebruikelijk tijdstip. Normaal is het op de avond, tenzij 
de oudejaarsdag toevallig op een zondag valt. En nu op een vrijdagmorgen om 10.00 
uur in deze kerk. Een ongebruikelijk tijdstip als teken dat we in ongebruikelijke tijden 
leven. Het zoveelste teken overigens in dit jaar 2021 dat nu bijna achter ons ligt. Dit 10 
jaar is een vreemd jaar geweest, net als 2020 en ik hoop toch van harte dat het niet 
gewoon zal worden. Een vreemd jaar, dit jaar 2021, bijvoorbeeld in de politiek, in de 
Nederlandse politiek. Merkwaardige momenten, een hele lijst voorbeelden van wat 
het politieke moment van het jaar zou kunnen worden. Functie elders werd het dus, 
het politieke moment van het jaar. En verder hoorden we veel beloftes over het 15 
verloop van een pandemie, de bestrijding van de ziekte en niet alle beloftes werden 
waar helaas. We hoorden over Afghaanse vluchtelingen, we hoorden over mensen in 
Moria, andere vluchtelingen en we liepen aan tegen grenzen van wat kan als het 
gaat om opvang. We liepen aan tegen grenzen van wat kan of van wat we willen, en 
het verschil tussen die twee mag u zelf aangeven.  20 
Is het een mooi jaar geweest? Een gouden jaar? Ik heb begrepen dat het voor de 
groei van gewassen in ieder geval in dit deel van Nederland een gouden jaar is 
geweest. Of daarmee de problemen in de veehouderij en in de landbouw opgelost 
zijn, dat zal helaas wel niet. Maar dit was wel positief. En dan positief in de normale 
betekenis van het woord, want dat moet je er in deze tijd wel bij zeggen. Een 25 
negatieve testuitslag is positiever dan een positieve testuitslag. En spraakverwarring 
ligt op de loer. Is het een mooi jaar geweest? Ik denk over het algemeen niet. En het 
is heel goed mogelijk dat de groei van het aantal korte lontjes te maken heeft met de 
frustraties die er zijn. En in deze tijd van het verbod op vuurwerk zou het aantal korte 
lontjes juist veel kleiner moeten zijn.  30 
Is het een mooi jaar geweest? Ik denk het niet. Dreigende taal klinkt tussen naties en 
mogendheden, er is een groeiende angst voor invasie in Oekraïne. En zoveel is er 
gebeurd op persoonlijk vlak. Mensen missen mensen. En toch….onder de 
oppervlakte, lang niet altijd zichtbaar, is er ook veel goeds gebeurd. We ontdekken 
toch steeds weer het belang om naar elkaar om te zien. En soms worden mensen 35 
ook sterker door de omstandigheden, soms worden mensen ook creatiever en soms 
is er ook verdieping voor wat betreft de zin van het leven. In de afstand is er van tijd 
tot tijd ook verbondenheid.  
We lazen psalm 90 en we lazen dat ene vers uit het evangelie naar Lucas. Een 
psalm die vaak is verbonden met oudejaarsavond en dat ene vers dat verbonden 40 
wordt met nieuwjaarsdag, met de achtste Kerstdag. Psalm 90 gaat over menselijk 
leven in het licht van de tijd, in het licht van de eeuwigheid als de tijd die voor eeuwig, 
voor altijd is. Psalm 90 wordt aan Mozes toegeschreven, de man die veertig jaar lang 
een woestijnreis maakte met het volk en als leider van het volk. Veertig jaar lang en 
het was niet eenvoudig, het was zwaar. En dat heeft misschien ook wel invloed op 45 
deze psalm gehad, want niet alles is mooi, echt niet. Wij komen om door uw toorn, 
door uw woede bezwijken wij, zo spreekt Mozes over God en over de toorn van God 
en over wat het met mensen doet. Hij noemt God ook als toevlucht voor mensen, in 



elke generatie, in elke tijd weer. Hij plaatst het leven van mensen  in de tijd en dan 
blijkt dat het leven van de mens kort is in het licht van de eeuwigheid. Duizend jaren 50 
zijn in de ogen van God als een dag, nou dan komen wij met onze 100 jaar en dan 
zet ik redelijk hoog in daar bekaaid van af.  
Wij komen om door uw toorn. Het liefst zou ik dit vers uit psalm 90 overslaan, ook bij 
het lezen. Maar dat vind ik niet eerlijk. En ik verbind er aan dat Mozes zich vaak 
alleen heeft gevoeld. Hij vraagt God ook of God zich wil wenden tot de mens. 55 
Blijkbaar voelt hij zich alleen en verlaten zelfs door God verlaten. En of dat terecht is, 
ja, dat is altijd de vraag. Maar het is wel herkenbaar dat een mens zich verlaten kan 
voelen, zelfs door God verlaten kan voelen. Zelfs Jesus had zo’n moment. En de 
mens die leeft in een vreemde tijd en in een vreemd jaar kan zich ook verlaten 
voelen, verlaten door mensen, en verlaten door God. De mens die leeft in een 60 
vreemde tijd kan wel degelijk het gevoel hebben om te komen en om te komen door 
de woede van God. En het is natuurlijk altijd beter om om te komen door de woede 
van God dan om te komen door één of ander dom noodlot. Maar kijkend naar het 
leven en de dood van Mozes…..hij komt niet om door de woede van God. Hij sterft, 
ja, op hoge leeftijd. Volgens de bijbel werd hij 120. Hoe letterlijk je dat moet nemen, 65 
dat is dan ook weer de vraag, maar dat sterven is niet omkomen. Want God begraaft 
hem en als God je begraaft, in alle symboliek, wil dat zeggen dat Gods 
verbondenheid met hem voor altijd en eeuwig is.  
En dan blijft staan dat een mensenleven kort is in het licht van de eeuwigheid, maar 
God is en blijft een toevlucht voor elke generatie en in elke tijd. En het korte van het 70 
leven van een mens betekent niet dat het zonder veel waarde is. Het wordt 
vergeleken met gras, het groene gras, het groene gras dat er niet lang is. Maar wel 
van waarde en het leven van een mens is nog veel meer waard. En dat geldt in elke 
tijd, waarbij de mens opgeroepen wordt om zo zijn en haar dagen te tellen dat 
wijsheid het hart vervult. Gras heeft niet het vermogen om te leren, schat ik in. De 75 
mens dus wel, zodat de wijsheid het hart zal vervullen. Zodat er respect zal zijn voor 
het ik, voor de ander, voor God dus. Voor God dus ook die alle tijden verbonden is 
met de mens, met de mensheid en die haar of zijn woede nooit zal gebruiken om de 
mens om te brengen. Niet dat het ongeluk ons niet kan treffen….maar is er altijd een 
tijd verder. Er is altijd leven verder, ook verder dan de grens van dit bestaan. God 80 
brengt de mens niet om, ook al voelt Mozes dat op momenten en anderen wellicht 
ook. God brengt de mens niet om. God komt naar mensen toe met een naam en een 
gezicht. Ja, en wat voor naam…..Jesus, zo klinkt de naam over de aarde als zijn 
naam genoemd wordt op de 8e dag van zijn leven. Jesus, het kind dat God laat zien 
voor wie goed kijkt en wie niet goed kijkt krijgt tijd om nog eens vaker te kijken totdat 85 
hij of zij het ziet. Jesus, zo klinkt de naam over de aarde als zijn naam genoemd 
wordt en die naam betekent: God redt. Een naam voor alle tijden, een naam die 
verbondenheid aan geeft van God met mensen, een verbondenheid voor en van alle 
tijden, welke getal het jaar ook heeft.  
Een tijd ligt achter ons, een tijd ligt voor ons. En wat het zal brengen, ik heb geen 90 
idee. Ik hoor elk jaar weer dat er van alles zal gebeuren, ik geloof dat ik bijna elk jaar 
in december hoor dat we een strenge winter zullen krijgen met misschien zelfs wel 
die ene legendarische tocht. Vooruitzichten omtrent de economie zijn al weer 
rondgestrooid als pepernoten. Ik weet niet wat er van waar wordt. Ik geloof wel, dat 
die Ene, die Eeuwige met ons mee gaat, het komend jaar in. Met voor sommigen 95 
inderdaad een functie elders, en dan in alle vrijwilligheid. Ik geloof inderdaad dat de 
verbondenheid van God met mensen voor altijd is, in elke leeftijd, in elke tijd van het 
leven. Ik geloof dat die verbondenheid er is in de tijden, in elk leven.  



En dat geeft vreugde, dat geeft blijdschap, al onze dagen. Vervul ons in de morgen 
met uw liefde, met uw trouw, dan zal het jaar van onze Heer een goed jaar zijn. En 100 
dat zal het zijn, omdat wij verbonden zijn. Amen.  


