
Fonteinkerk, 31 december 2018 
 
Gezang 15 : 1, 3, 4 
Lezing: Jesaja 40 : 1-8 
Psalm 103 : 5, 6, 7 
Gezang 330 
Gezang 460 : 1, 3, 4 
 
Wat is onmisbaar, wat moet er zijn op een Oudejaarsavond? “Vuurwerk,” zullen sommigen 
zeggen. “De oliebollen,” volgens anderen. “Gezelligheid met familie en vrienden” zou óók 
een antwoord kunnen zijn. En zo heeft een ieder zijn of haar tradities en wensen. 
 
Sinds het jaar 1817 kennen de kerken in Nederland de traditie van de Oudejaarsavonddienst. 
In 1817 stelde de Synode in dat er op oudejaarsdag een kerkdienst zou zijn, bij voorkeur in de 
avond. Men vond dit moment zeer geschikt om tot bezinning te komen, ernstig na te denken 
over onszelf en over Gods wegen “met ons gehouden”. Waarom de Synode dit besloot, is niet 
helemaal duidelijk. Het is denkbaar dat er een verband ligt met de woelingen van de Franse 
tijd. Wie veel heeft meegemaakt, heeft ook behoefte om daar op terug te zien. 
 
De oudejaarsavonddienst kennen we dus ruim twee eeuwen. Het is een nog jonge traditie. In 
het jaar 1619 bepaalde de Dordtse Synode dat de Gereformeerde Kerk in de Republiek een 
kerkorde moest krijgen: een bundel spelregels die bedoelde het kerkelijke leven enigszins te 
reguleren, en die méér eenheid onder de protestanten teweeg moest brengen. Daarin wordt 
onder meer bepaald wanneer er kerkdiensten zijn. De oudejaarsavond wordt niet genoemd. 
Wel wordt de “dag van de besnijdenis” genoemd, de dag waarop de kerk stilstaat bij de 
besnijdenis van Jezus. Dat is dus 1 januari. Uit onderzoek in prekenbundels is gebleken dat in 
de loop van de achttiende eeuw een accentverschuiving plaats vond. Men preekte nog wel 
over de voorgeschreven tekst, maar er kwam steeds meer ruimte voor beschouwingen over de 
kortheid en de onzekerheid van het leven. Blijkbaar hadden de gelovigen behoefte daaraan. 
Ook dat heeft vermoedelijk in het besluit van de Synode in 1817 meegespeeld. Al gauw werd 
het de gewoonte om in de oudejaarsavonddienst de overledenen te herdenken. Dat sloot goed 
aan bij de oorspronkelijke bedoeling van deze samenkomst: bezinning op het voortjagen van 
de tijd en de vergankelijkheid van het menselijk leven. 
 
De oudejaarsavonddienst is dus ontstaan vanuit een behoefte: de behoefte aan een moment 
van bezinning, een ogenblik van stilstaan en terugblikken, een woord van bemoediging en 
troost. Ook de buitenkerkelijke wereld lijkt dat aan te voelen. Want sinds de ontkerkelijking 
in ons land is toegenomen, is er tegelijk iets nieuws ontstaan: de wereldse versie van de 
oudejaarspreek, de oudejaarsconference. Wim Kan is er ooit mee begonnen, in 1954, en na 
hem hebben tal van cabaretiers zich eraan gewaagd. Het is alsof de wereld voelt: op die 
bijzondere avond, bij de overgang van het ene jaar naar het andere moet er wel een wóórd 
zijn, moet er iets gezegd worden. En dan liefst iets met humor, iets waar je om kunt lachen. 
Want humor is een machtig wapen. Humor maakt grote dingen en grote mensen klein. We 
glimlachen om ministers en presidenten, want het zijn ook maar mensen zoals wij. We steken 
de draak met onze modes en met alle trends van het afgelopen jaar, want als we terugkijken 
weten we dat het ook maar eendagsvliegen zijn geweest. Wat doen we hoogdravend, en wat 
maken we ons druk, – en het gaat allemaal weer voorbij. Al het menselijke is uiteindelijk 
maar klein. We zijn stipjes in de tijd, vliegjes in het heelal. Misschien dat we daarom van-
avond zoveel herrie maken. Het is alsof we de kosmos willen laten horen: wij zijn er nog! 



Oudejaarsavond is de avond van de vergankelijkheid. De tijd stroomt voort en neemt ons mee. 
En elk jaar laten we weer dingen achter ons die we voor altijd kwijt zijn. Onze jeugd komt 
niet terug. Diepe belevenissen worden herinneringen. Onze wereld verandert; er blijven wat 
filmpjes van, wat foto’s, wat verhalen... Maar ook het jaar 2018 is voorgoed verdwenen. 
Dus ja: welke gedachte, welk woord kan daar tegenop? Wat valt er te zeggen? Wat kán ik 
zeggen? Is de voortjagende tijd ons niet te machtig? Ook de profeet Jesaja worstelt met die 
vraag. Jesaja hoort een stem uit de hemel, een stem met een opdracht: “Roep! Zeg iets!”  
Maar de profeet aarzelt: Wat zou ik roepen? Als ik wil spreken, als ik wil getuigen, dan moet 
ik toch wel iets te vertellen hebben! Dan moet ik iets bemoedigends kunnen zeggen, dan moet 
ik de mensen kunnen opmonteren met een hoopgevend verhaal. Maar dat heb ik niet. Want de 
mens is als gras. In het Hebreeuws staat het er nog radicaler: “Alle vlees is gras.” Ook het 
volk is gras. Israël was ooit een bloeiend volk, gezegend door God. Maar Israël bestaat niet 
meer, het land is leeg en de bewoners zijn gedeporteerd, in ballingschap gevoerd. Ooit waren 
er prachtige liederen waarin de tempel bezongen werd, en Jeruzalem, de stad van God. Maar 
de tempel is verwoest en Jeruzalem ligt in puin. Alle vlees, al het aardse is voorbijgaand gras. 
Zelfs onze grootheid, onze daden en verrichtingen waar we trots op zijn. Van al die miljoenen 
mensenlevens blijft nagenoeg niets over, soms een miniem stukje van historische betekenis. 
En zo verdwijnt ook de schoonheid, het mooie, het hartverwarmende, de liefdevolle trouw. 
Alles wat er in 2018 heeft gebloeid: het is als een veldbloem. Als het droog wordt, en de 
woestijnwind waait, dan verdort het gras. 
 
Jesaja heeft geen antwoord op het verstrijken van de tijd en het vergaan van alle dingen. Hij 
heeft er geen woorden voor. Hoewel: toch één woord!  “Het woord van onze God houdt 
eeuwig stand,” zegt hij. Alsof hij mee wil geven: “Wij mensen zijn tijdelijk, maar God is 
eeuwig. Wij vergaan, maar Hij blijft bestaan. Hij was er, al voor de schepping, en Hij zal er 
zijn, zelfs als de wereld zou vergaan.” 
 
God is eeuwig. Dat zou een schrale troost zijn, als dat het enige was. Het zou de diepe kloof 
tussen God en mens benadrukken, het zou onze menselijke vergankelijkheid des te schrijnen-
der maken: wij kunnen niet zijn wat God is. Maar zo staat het er niet. Er staat niet: God houdt 
eeuwig stand. Er staat: het wóórd van onze God houdt eeuwig stand. En het woord: dat is het 
middel waarmee God verbinding legt, waarmee Hij binnenkomt in die vergankelijke wereld 
van ons. Met zijn woord laat God de schepping ontstaan. Met zijn woord belooft Hij een 
einde aan de ballingschap. En in Jezus, het vleesgeworden woord, komt God midden in ons 
menselijke leven staan, en verbindt Hij zich met ons op leven en dood. 
 
Het woord: dat gaat dus over contact en verbondenheid. We hebben daar méér dan ooit 
behoefte aan. In 2018 werd duidelijk dat Facebook en Twitter niet doen wat ze beloven: een 
groeiende verbondenheid tussen alle mensen wereldwijd. Integendeel: de verdeeldheid neemt 
alleen maar toe, de mensen verschuilen zich op het internet in de “bubbels” van hun eigen 
gelijk, en de tegenstellingen zijn scherper dan ooit. Waar vinden we “echte” verbinding? 
God heeft ons zijn woord gegeven; Hij heeft ons zijn liefde verklaard. En wat God zegt, dat 
wordt nooit verbroken. Dát mocht Jesaja gaan vertellen aan een volk dat dacht: “Het is met 
ons gedaan. Onze naam zal worden uitgewist.” Hij moest het volk duidelijk maken dat God 
zich onuitwisbaar, onopgeefbaar verbonden weet met zijn mensen. 
 
Dan is er dus iets dat standhoudt, ook al zou álles vergaan. Gods Woord, het woord van de 
God die zich de onze noemt, houdt eeuwig stand. Dat is een zekerheid die ons door alle 
tijden heen draagt, die zelfs sterker is dan de dood. En je kunt er nú al in delen. Waar het 
woord mag klinken, waar God het in ons leven voor het zeggen heeft, krijgen we deel aan de 



eeuwige, onvergankelijke dingen. Met dat vertrouwen mogen we het oude jaar afsluiten en het 
nieuwe tegemoet gaan. 
Ik besluit met het gedicht “Oudjaar” van René van Loenen: 
 
 
 
 
 
Gretig zogen wij de woorden op 
zodat uw jeugd zich vernieuwt 
als die van een arend. 
 
Voor hij aan de dagen van het gras begon 
schraapte grootvader zijn keel. 
Want Hij weet wat maaksel wij zijn, 
gedachtig dat wij stof zijn. 
 
Nu jaagt de jeugd 
van straat tot straat 
op legio demonen, 
die onder ons 
zijn komen wonen. 
 
O, dat het woord ons bijstaat 
van rookgordijn tot rookgordijn, 
van stof tot stof, van tijd tot eeuwigheid. 
 
 
 

Zegen: 
Moge de Eeuwige voor je uitgaan, om jou de weg te wijzen door al het donker heen. 
Moge de Eeuwige achter je staan, om jou te beschermen tegen gevaar. 
Moge de Eeuwige naast je gaan, om jou steun te geven tijdens je reis. 
Moge de Eeuwige onder je zijn, om jou op te vangen als je zou vallen. 
Moge de Eeuwige in je blijven, als een licht in je hart dat nooit dooft. 
Moge de Eeuwige boven je zijn, om jou te zegenen en te bewaren in alle eeuwigheid. 


