
Oude Kerk, Oudjaar 2019 
ds. G.J.A. Veening 

 
gelezen: Numeri 6:22-27 en Lucas 2:21 
 5 

titel: Oud en nieuw 
Gemeente van onze Heer Jesus Christus. 
“Ik koop 1 vuurpijl en daarmee schiet ik het jaar 2019 af”, zo zei iemand me en ook 
op deze enigszins bittere toon. Dit jaar 2019 is voor deze persoon geen prettig jaar 
geweest, zo was wel duidelijk. En dat kan natuurlijk, het ene jaar is heel anders dan 10 
het andere jaar. En het is ook heel persoonlijk, de één zal het afgelopen jaar anders 
hebben ervaren dan de ander. Het maakt nogal wat uit of je in een jaar 
geconfronteerd wordt met rouw en met afscheid of dat je nieuw leven mag 
verwelkomen. Het maakt nogal wat uit of je kunt genieten van vriendschap of liefde of 
dat je als mens je voornamelijk alleen voelt. Het maakt nogal wat uit of je kunt 15 
genieten van gezondheid of dat je merkt dat al je krachten afnemen. 
Hoe was 2019 voor u, voor mij, hoe was 2019 voor ons? Ik noem een paar 
elementen: De Notre Dame, het songfestival, de Brexit, blokkades, protesten, 
pfasnorm, stikstofcrisis, het ontkennen van de stikstofcrisis, klimaatconferentie al dan 
niet mislukt, een eventueel impeachment. Ik noem een paar namen: Gretha 20 
Thunberg, staatssecretaris Menno Snel, en zo kan ik nog wel even doorgaan. Er is 
dit jaar veel gebeurd, en als je deze jaarwisseling ziet als een afsluiting van de jaren 
10 van de 21e eeuw, dan is er de afgelopen tien jaar natuurlijk veel gebeurd. Veel is 
zichtbaar geworden, ook de problemen die er gewoon zijn. 
En wat is er gebeurd in onze gemeente? We mochten met elkaar inspirerende 25 
vieringen vieren, voor een deel ook te gast buiten deze Oude kerk en buiten het 
Dijkhuis. De vieringen in het Kulturhus hadden ook zeker iets en de viering in de Sint 
Stephanus was heel mooi. Deze Oude kerk wordt min of meer gerestaureerd en de 
muurschilderingen zijn voor een deel al prachtig schoongemaakt en hersteld. De 
zichtbaarheid is sterk vergroot. Ook al moet er nog veel gebeuren. In onze gemeente 30 
gebeurden ook dingen die vragen opriepen, vragen die ook voor een groot deel zijn 
beantwoord. Maar niet alles was prettig. Niet alles was mooi. En dat kan misschien 
ook niet. 
Wat wel mooi was, was onder andere het feit dat de restauratie van deze kerk voor 
een deel door vrijwilligers gedaan wordt en er ontstond een groep vrijwilligers die 35 
elkaar beter leerden kennen. Ook een soort zichtbaarheid, zichtbaarheid van 
mensen, medemensen, op een andere manier dan normaal. Toen de steigers hier in 
het koor stonden waren veel muren bereikbaar om schoon te maken, maar toch 
moest er af en toe nog wel iets worden geklommen. Op een moment hield ik iemand 
vast aan de broekband om zo zijn evenwicht te bewaren. En dan leer je elkaar toch 40 
weer even kennen op een andere manier. Dan wordt de medemens op een andere 
manier zichtbaar. 
Er is dit jaar veel gebeurd, veel is zichtbaar geworden. In de lezing uit de Thora, de 
priesterlijke zegen, gaat het ook om zichtbaarheid. Het gaat om de Heer, om God, die 
onder andere zijn gezicht over de mens laat lichten. Het licht schijnt over de mens, 45 
over elk mens in principe en zo wordt de mens zichtbaar, krijgt de mens ook een 
gezicht. En de mens met een gezicht, die mens heeft ook een naam. Gods naam 
wordt ook gelegd op het volk, op de mens. De naam van God, die hier in dit gedeelte 
niet wordt uitgesproken. De naam van God, de naam in dit gedeelte, is de 



ongenoemde naam en juist de ongenoemde naam wordt gelegd op het volk, op de 50 

mens, de kinderen van Israël, op alle twaalf stammen en daarmee op de mensheid. 
Zichtbaarheid, de naam van God gelegd op mensen, die daarmee gezegend worden. 
Als de mens zichtbaar wordt, als jij en ik zichtbaar worden, dan zijn we gezegend, 
maar dat betekent niet dat alles ook mooi is. Dat kan misschien ook niet. 
Een jaar kan niet alleen maar mooi zijn, 2019 was dat ook niet. Er is natuurlijk wel 55 
veel gebeurd dat goed was. Veel daarvan haalt het nieuws niet, maar is wel 
aanwezig. Er is recht gedaan, soms langs omwegen, maar toch. Er zijn ook tekens 
van vrede, in het klein misschien maar toch. En er is meer: de contacten tussen 
mensen in een buurt, de contacten tussen mensen in een kerk, in de diensten of 
daarbuiten, bij de koffie, bij samen-eten, in een gesprekskring, op een vergadering, in 60 
contacten één-op-één, in het voorbereiden van een afscheidsdienst ook, contacten 
waarbij mensen zichtbaar worden en gezien worden, elkaar zien als in het licht. 
Contacten waarbij de één de ander ziet en in het gezicht van de ander iets van de 
ongenoemde naam ziet, het gezicht van God. In het gezicht van de medemens valt 
het gezicht van God te zien, het gezicht van God dat voor mensen onzichtbaar blijft. 65 
Niemand heeft ooit God gezien maar de mens, de medemens bij uitstek, Jesus van 
Nazareth, die heeft hem doen kennen. En elk kind van God is beeld en gelijkenis van 
God. 
De naam wordt op het volk gelegd, de naam van Jesus klinkt op de achtste dag van 
zijn leven. Jesus, God redt betekent zijn naam. Op de achtste dag van zijn leven, op 70 

de achtste kerstdag dus, een achtste kerstdag die daarom ook nieuwjaarsdag heet. 
Een dag van naamgeving, de naam die wordt geroepen, zoals het licht wordt 
geroepen. Een naam om een nieuw jaar mee in te gaan, een jaar dat nu nog 
onzichtbaar is, maar zichtbaar zal worden. God redt, een naam als een zegen. God 
redt, een naam als een zegen om als gezegende mensen een nieuw jaar in te gaan. 75 

Een jaar dat natuurlijk niet alleen maar mooi zal zijn, maar gezegende mensen, 
mensen met de naam, mensen met hun naam, zij zullen als gezegende mensen ook 
in dit nieuwe jaar ervaren dat het leven leven is, een gave en een uitdaging, om te 
zien, om te kijken, om te horen, om te ervaren dat er liefde is, dat vrede zal komen en 
er eens een jaar zal zijn dat alleen maar mooi is. 80 
Als gezegende mensen mogen wij dit jaar 2019 achter ons laten, als een jaar van 
God, een annus domini. Met alles wat er was in dit jaar was het ook een jaar van 
God. Als gezegende mensen mogen wij een nieuw jaar in gaan, niet helemaal 
toevallig een week na de kerst. Een jaar dat zich zal ontrollen en zichtbaar zal 
worden. En wij zullen zichtbaar zijn. In Gods ogen. 85 
Een nieuw jaar ligt voor ons, een jaar dat zich zal ontrollen. Aan het begin van het 
joodse nieuwjaar klinkt een lied... 
Een lied waarin gevraagd wordt om een zegen. God, hoor ons gebed, wij hebben 
fouten gemaakt, heb medelijden met ons en met onze kinderen. Help ons om een 
einde te maken aan ziekte, oorlog en honger. Schrijf ons in als zegen in het boek van 90 
leven. Onze vader, onze koning, Avinoe Malkeinoe, Kotvenu besefer chayim tovim.  
Amen. 


