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Avonddienst 

op de avond van de achtste Kerstdag, 

31 december 2016 

 

 

Psalmlezing: psalm 90 (vert. Huub Oosterhuis) 

 

Een veilige toevlucht zijt Gij, 

altijd geweest, van geslacht op geslacht. 

De bergen stonden nog niet 

de aarde lag nog in weeën 

er was nog niemand geboren. 

Maar toen al, eeuwigheid nu, 

waart Gij de enige ware, 

en zo zal het blijven. 

 

Gij doet het mensenkind tot stof vergaan. 

Gij zegt: ga jij, kind van Adam. 

Duizend jaren zijn in uw ogen 

als de dag van gisteren, weg, 

als een seconde van waken. 

Gij vaagt ons uit als een droom in de morgen, 

wij zijn als het gras dat ’s morgens bloeit 

maar ’s avonds is het verdord. 

 

Gij laait, een verterend vuur 

Gij houdt ons tegen uw licht, 

al het intieme doorziet Gij. 

Uw hartstocht is ons te machtig, 

wij durven niet met U gaan, 

Gij verblindt ons – temper uw Aanschijn 

onze adem houdt U niet bij 

Gij zijt te veel voor één leven. 

 

Zeventig jaren zijn onze dagen, 

als wij sterk zijn tachtig. 

Het meeste is zwoegen en pijn 

en plotseling vliegen wij heen. 

Is dat ontferming, liefde en trouw? 

Geef antwoord, stormende god. 

 

Ik tel mijn dagen – hoelang nog? 

Ik wil een wijs en vredig hart. 

 

Hoelang nog wachten op antwoord, 

onvoorspelbare Grote Liefde. 

 

Ik wil wakker worden in de morgen 

en weten dat jij bestaat. 

Ik wil gelukkig zijn met jou, 

iedere dag, nooit meer niet. 

 

Maak mij evenveel dagen gelukkig 

als ik ongelukkig geweest ben 

jarenlang, zonder jou. 

 

Doe mij weten: omvat uw ontferming 

ook onze kinderen – hoe werkt dat? 

 

Jij, enige ware, geef kracht en bestemming 

aan de werken van onze handen. 

 

Dat ze stand zullen houden. Geef richting 

aan het werk van mijn handen. 

 

Antwoordlied: “Wees stil en weet: Ik ben uw 

God”: lied 887 1 allen, 2 cantorij, 3 allen 

 

Overweging 

 

Een kerkzaal vol dromen. En we zitten er 

middenin. 

Velen van ons hebben hier vanmiddag rondge-

zworven. Hebben de dromen van een ander 

mogen meebeleven. En hebben zich afgevraagd: 

waar droom ik van? Wat is mijn droom voor 

morgen? 

 

Wie wil dromen, heeft vertrouwen nodig. Zonder 

het vertrouwen dat een droom ooit, eens, 

werkelijkheid kan worden, blijft een droom een 

vage hersenschim. 

Ik kijk naar de liederen van oudejaarsavond. En 

zie: stuk voor stuk geven ze woorden aan dat 

vertrouwen. Ook de psalm van de oudejaars-

avond, psalm 90, begint ermee: 

“Een veilige toevlucht zijt Gij, 

altijd geweest, van geslacht op geslacht. 

De bergen stonden nog niet 

de aarde lag nog in weeën 

er was nog niemand geboren. 

Maar toen al, eeuwigheid nu, 

waart Gij de enige ware, 

en zo zal het blijven.” 

 

Het is wel opvallend, zo’n grote rol als vertrouwen 

speelt wanneer het gaat over de jaarwisseling. 

Vertrouwen – of juist het ontbreken ervan. 

Het doet me denken aan het touwtje van Jan 

Terlouw – schrijver en voormalig D’66-politicus. 

Op 30 november dit jaar hield hij in ‘De wereld 

draait door’ een pleidooi voor bescherming van de 

aarde. Hij zei dat we de aarde alleen kunnen 

beschermen als we elkaar vertrouwen in onze 
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samenwerking. Vertrouwen zoals vroeger: toen er 

een touwtje uit de brievenbus hing en je de 

voordeur zo kon opentrekken. Terlouw kent het 

uit zijn jeugd. We kennen het misschien allemaal 

wel van vroeger. Ik heb het hier in Hoevelaken 

nog bij Skip van Rooij meegemaakt. 

Het touwtje heeft veel losgemaakt. Mensen 

verlangen naar het vertrouwen en de veiligheid 

van vroeger. Ze hebben er ook zelf veel voor 

over. Er is een honger in de samenleving naar 

meer vertrouwen. 

 

In zijn pleidooi is Jan Terlouw echter iets verge-

ten. 

Hij lijkt te denken dat je vertrouwen kunt doen 

groeien door ernaar te verlangen en je ervoor in 

te zetten. Maar kan dat…? Kunnen we uit pure 

wilskracht ons vertrouwen in elkaar en in de 

politiek doen groeien? 

Terlouw lijkt te vergeten wat de basis van zijn 

eigen vertrouwen is. Hij groeide op in een 

gereformeerde omgeving. Een omgeving van 

mensen die in de eerste plaats vertrouwen op 

God. Dat vertrouwen legde een bodem onder hun 

bestaan. Daardoor konden ze ook elkaar vertrou-

wen. En ook zij wisten wel dat mensen vertrou-

wen kunnen beschamen. Maar ze wisten ook dat 

hun diepste vertrouwen niet af hoefde te hangen 

van mensen, die feilbaar zijn – omdat het 

gebouwd was op God. 

Jan Terlouw heeft in zijn jeugd dat basisvertrou-

wen meegekregen. Maar als seculiere D66-er 

geeft hij het niet door. Wat zal dan de basis zijn? 

 

Is dat het goede in de mens? De goede wil, die 

alle mensen eigen is? 

Persoonlijk geloof ik daarin. Maar ik ben me ook 

bewust van onze beperktheid. Van het feit dat 

goede wil niet altijd de overhand heeft. Dat we 

niet altijd luisteren naar onze innerlijke stem, die 

de stem van God is. 

Ook onze samenleving is zich zeer bewust van 

onze zwakheid. Onze wetgeving is ingegeven 

door geïnstitutionaliseerd wantrouwen. Een 

contract als het huwelijk gaat uit van het 

slechtste in de ander: het moet voorkomen dat je 

als geliefden ooit elkaar een poot uit kunt 

draaien. Bedrijven dekken zich juridisch aan alle 

kanten in tegen mogelijke schadeclaims, fraude 

en nog veel meer. 

 

Zomaar zonder voorbehoud vertrouwen in de 

ander opbrengen valt dus niet mee. En lijkt ook 

niet verstandig. We weten hoe ernstig het 

beschaamd kan worden. 

Maar Jan Terlouw heeft ook gelijk: zonder 

vertrouwen redden we het niet. Zonder vertrou-

wen zal ieder aan zichzelf blijven denken en niet 

aan het welzijn van allen en de toekomst van de 

kinderen van nu. Zal de aarde stukje bij beetje 

verder door ons verwoest worden. 

Hoe moet het dan…? Hoe maken we ons dat 

vertrouwen eigen, óndanks dat het vaak be-

schaamd wordt? 

 

Deze vraag is denk ik één van de motieven die 

ons hier samenbinden. Een motief om het jaar af 

te sluiten met een uur van bezinning. 

Want als vertrouwen nodig is – wat kunnen we 

dan beter doen dan het te oefenen? En is daar de 

liturgie niet voor bedoeld: om vertrouwen te 

oefenen? 

Vertrouwen is hetzelfde als geloven. Geloven kun 

je alleen leren wanneer je het blijft oefenen. Want 

God is overal. Maar het vraagt van ons speciale 

inspanning om hem te vinden. 

Daarom lezen we psalm 90. Een psalm die begint 

met de basis: een bodem van vertrouwen. En die 

daarna komt met vertwijfeling. Die spreekt van 

vergankelijkheid en onze moeite daarmee. Van 

Gods onkenbaarheid en grootheid en onze moeite 

daarmee. Van het belang om niet vruchteloos te 

leven en onze moeite daarmee. 

Dat kan allemaal gezegd worden. Alle twijfel en 

boosheid kunnen uitgesproken worden. Omdat de 

basis goed is. 

 

Ik denk aan het pleidooi van koning Willem-

Alexander in zijn kersttoespraak: een pleidooi 

voor werkelijk luisteren naar elkaar. Is voor 

werkelijk luisteren niet een basisvertrouwen 

noodzakelijk? 

Er kan werkelijk geluisterd worden, wanneer we 

weten dat we als mensen God niet zijn. Wanneer 

we erkennen dat we vol goede wil zijn, maar 

fouten maken. En wanneer we weten dat onder 

en achter alle menselijkheid en fouten er een God 

is die ons draagt, zoals hij ons voorgeslacht 

droeg. Een God die ons vertrouwen nooit 

beschaamt. Ook niet in het jaar onzes Heren 

2017. 

 

Muziek 

 

Lied: “Die mij droeg op adelaarsvleugels”  

(t. Huub Oosterhuis, m. Marinus Pool) eerste keer 

cantorij, tweede keer allen 

 


