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Verkondiging zondag 1 januari 2023    Octaaf van Kerst / Nieuwjaarsdag 
De Schutse, Uithoorn 
 
ds. Joep Dubbink 
 
Schriftlezingen: Numeri 6:22-27 – Lucas 2:21 
 
Gemeente van onze Heer, 
 
Hoe moeilijk kan het zijn? De eerste dag van het nieuwe jaar, open zondag, even een wat opwekken-
de positieve boodschap, voor we straks elkaar echt allemaal nieuwjaar gaan wensen – moet toch 
kunnen. Nou ja, ik heb natuurlijk wel een groot nadeel ten opzichte van Sibilla. Dat had ik me niet 
gerealiseerd toen we het rooster maakten, maar zij zat vóór de oudejaarsconference, en ik erna. 
Overigens, respect voor de invloed die zij had: zij heeft het over dansen met de Allerhoogste, en 
prompt heeft Claudia de Breij datzelfde beeld van dansen, en een topdanseres! 
 
Maar tegelijk, elk leuk idee dat ik had, dat verloor het in de afgelopen dagen toch wel van de 
gedachten van de columnisten in de kranten en de commentatoren in de media. Er is zoveel dat niet 
goed gaat – ik ben echt geen doemdenker maar hou dat maar eens van je af, wanneer je ‘even’ een 
opwekkende boodschap moet neerzetten. En ook, hoe vrolijk en grappig ook, die oudejaarscon-
ference was doordrenkt van alle crises in deze wereld en die krijg ik dan ook niet uit mijn hoofd.  
 
Jaarlijks vlak na Kerst krijg ik altijd een gedichtje toegestuurd van een oud-docent van me, die ik heel 
hoog heb. Altijd intens, over Kerst en over het afgelopen jaar, en altijd een beetje schurend. Dit jaar 
schrok ik van de inhoud: inktzwart. Kort en in proza was de strekking: ‘We hebben het verknald. Het 
had gekund, die nieuwe wereld, maar de hoop is voorbij’. Ik schrok ervan, maar ik had er ook weinig 
tegenin te brengen.  
 
Ja natuurlijk, ras-optimisten heb je altijd, ook onder de columnisten. Op een aantal gebieden wordt 
vooruitgang geboekt, en door de mediahypes zie je dat vaak niet. De criminaliteit neemt al jaren 
gestaag af (wist u dat? Vast niet) en ons land loopt qua medische zorg, qua onderwijs (!), ook qua 
openbaar vervoer en zeker qua fietspaden voorop.1 Het zal vast en zeker waar zijn, maar het helpt 
niet. Daarvoor is er te veel nieuws dat me benauwt. 
 
Om het nieuwe jaar met een beetje positief gevoel in te kunnen gaan heb ik iets sterkers nodig. En 
dan bedoel ik niet qua alcohol, nee, dan bedoel ik iets sterkers dan wat statistieken en wat peptalk 
van een krantenartikel.  
 

* * * 
 
Eén geluk: deze zondag heeft fantastische liederen en lezingen. Het ‘octaaf van Kerst’, u weet wel, 
octaaf uit de muziek, de achtste kerstdag. Van oudsher duren bijbelse en kerkelijke feesten een volle 
week, zo heb je ook een ‘afterparty’ een week na Pasen (Beloken Pasen) en na Pinksteren (Trinitatis), 
maar die van Kerst valt zelden op een zondag dus die kennen we niet zo. Dit jaar wel, en dan 
beginnen we met die geweldige Psalm 8.  
 
Wat een Psalm. Geweldig en riskant. Het is de Psalm van de mens. Ja, God wordt erin bejubeld, 
zeker, om precies te zijn, Gods naam, wie Hij is, waar Hij voor staat. Gods naam heeft vele facetten, 
hier valt het accent op ‘omzien naar’: naar wie, naar wat? Naar wat klein en onaanzienlijk is, dus naar 

 
1 Charles Groenhuizen, NRC 27 dec. 2022, https://www.nrc.nl/nieuws/2022/12/27/ontevreden-de-
meeste-landen-zijn-terecht-stikjaloers-op-nederland-a4152666. 
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ons! Naar die kleine mens, die sterveling die zo weinig voorstelt tussen de grote bewegingen van 
maan en sterren. Die kleine mens wordt door God gezien, en hooggeacht. Ja, zo dat ‘ie ‘weinig onder 
de engelen’ wordt geplaatst, en het beheer krijgt over de hele aarde. Vandaar de ‘Psalm van de 
mens’. 
 
Geweldig! Maar ook hoogst problematisch. Want die mens is vrij, heeft een eigen keuzemogelijkheid. 
De engelen niet. Engelen kunnen niet zondigen. De bijbelse engelen zijn volmaakt en veel meer 
onfeilbaar dan welk mens ook, zelfs al is ‘ie paus geweest. Er is een film waarin engelen iemand 
achtervolgen die iets uit de hemel heeft dat terug moet, maar zijn voordeel is: engelen kunnen niet 
zondigen, dus ook niet door het rode voetgangerslicht lopen…  
 
Mensen kunnen dat wel, zondigen, en ze doen het ook op spectaculaire wijze. Zou de Eeuwige dat 
nou niet voorzien hebben? Een Midrasj, Joods verhaal naast de bijbel, vertelt dat de engelen hun 
Heer waarschuwden toen die op het punt stond de mens te scheppen: doe het niet, komt ellende 
van! De Eeuwige heeft ze wel gehoord, maar niet naar ze geluisterd. Hij heeft het risico genomen. 
Heeft hij niet ongelijk gekregen? Dat is opnieuw, maar dan een laagje dieper, die vraag van 
optimisme of pessimisme. 
 
Geloven we dat God het bij het goede eind had, toen Hij ons de aarde toevertrouwde? Of, als u dat al 
te stellig is: geloven we dat het verhaal over God en zijn goede plannen met ons en deze wereld, zijn 
zegen over ons bestaan, dat dat een wáár verhaal is, of niet?  
 
Ik stel u voor, om dat te beamen. Om daarvoor te gaan. Omdat ik zo weg ben van dat verhaal over die 
God, die dat aandurft. Die mensen die hoge positie geeft. Die ze woorden in mond en handen geeft, 
die zijn zegen verwoorden, zijn meegaan met ons, en dan belooft dat Hij die woorden inhoud zal 
geven: ‘Zo zullen zij – de zonen van Aäron, daarvoor aangewezen – mijn naam op de Israëlieten 
leggen, en dan zal Ík hen zegenen.  
 
God is de God van de risico’s. Tenslotte is Hij zelf in een mens bij ons geweest is, met alle risico’s van 
dien, en dat heeft die mens geweten! Ook in ons ene evangelievers een klein, kwetsbaar kind, dat op 
deze achtste dag in de lijn van de Joodse wet, de Thora wordt geplaatst, en een naam krijgt: Jezus, 
Jehoshua, de Eeuwige zal redden. Zoveel liefde, daartegen waren we niet bestand, dat mocht niet 
bestaan, dat verhaal kent u. Maar weerloos in ons midden kwam hij bij ons – en dat verhaal kon niet 
stuk, zelfs niet toen hij uit de weg werd geruimd. 
 
Daarin zit zoveel positiefs verborgen, dat ik me niet aan het doemdenken kan overgeven. Dat wil niet 
zeggen dat ik u een naïef optimisme mee wil geven. Net als Claudia de Breij denk ik dat de woorden 
die je een kind toevoegt: ‘Het komt goed!’ voor ons niet zomaar werken. Het komt niet zomaar goed. 
En onze goede voornemens, hoe krachtig ook verwoord, en dat deed ze gisteravond: ‘Wij maken het 
goed!’ of die ons gaan redden?  
 
Is dat genoeg daarvoor zijn de zorgen over onze wereld, deze aarde, mensen tegenover mensen, 
misschien te groot en te reëel. Daar moet ontzettend hard aan gewerkt worden, en dat zal ook ons 
raken, misschien moeten we inschikken, zeker moeten we versoberen, om het menselijk leven 
houdbaar te maken. Maar is dat genoeg?  
 
Maar dat van die Psalm, en van die zegen, en dat van die mens die God voorleefde in ons midden. 
Dat blijft als een belofte staan. En dat wil ik u meegeven. 
 
Zo eindigde trouwens ook mijn oud-docent, in zijn donkere gedicht: de liefde, die blijft. Dat is iets. Ja, 
dat is veel!  Amen. 


