
 
Avondgebed 

op de vooravond van de achtste Kerstdag 
31 december 2019  

 

 
Psalmgebed: psalm 8 (t. Huub Oosterhuis, m. Bernard 
Huijbers; Gezangen voor liturgie 8-II) 
 
Lezing uit de Torah: Numeri 6,22-27 
 
Acclamatie: ‘Gij levende eerste en laatste’ (t. Huub 
Oosterhuis, m. Antoine Oomen)  
 
Overweging 
 
Vanavond staan we stil bij Gods zegen voor ons. Niet 
voor niets horen we die op de achtste dag van Jezus’ 
leven. De dag waarop zijn leven begint. De dag 
waarop ons nieuwe jaar begint. 
 
Maar, dacht ik, wat doet die zegen met ons, wanneer 
we ons er niet van bewust zijn hoe we in het 
afgelopen jaar gezegend zijn? Wanneer we ons er 
niet van bewust zijn hoe God bij ons was? In de 
zegen die we ontvangen, ontwaren wij iets van God. 
In vreugde, vrede, goedheid, geduld, kracht en moed 
laat God zich vinden. 
 
Laten we daarom nagaan op welke wijze God ons 
heeft gezegend in 2019. Ik kan dat natuurlijk niet 
voor ieder persoonlijk doen. Wat ik kan doen, is iets 
aanduiden in meer algemene zin. Ieder kan daar dan 
eigen gedachten bij vormen. 
Bij alles wat ik zeg kun je bovendien allerlei mitsen 
en maren benoemen. Elk licht heeft ook een 
donkere kant. Die komt als vanzelf bij ons naar 
boven. Ik wil jullie uitnodigen om vanavond vooral 
naar het licht te kijken. 
 
Als teken van dat licht zal ik bij elke gedachte een 
kaars aansteken van deze chanoekia. Gisteren 
eindigde het chanoekafeest dat acht dagen duurde. 
Deel van de joods-christelijke traditie als wij zijn, 
verbinden we ons met onze achtergrond door het 
gebruik van deze kandelaar. 
Dit negende kaarsje is het knechtje. Het dient om de 
andere acht van licht te voorzien. 
 

De eerste kaars is voor elke dag die we kregen. 365 
dagen. Iedere dag mochten we leven. We kregen 
van God de levensadem. Het lijkt zo gewoon. Maar 
kijk om je heen. Leven is niet vanzelfsprekend. We 
weten dat doordat we dagelijks te maken hebben 
met eindigheid van het leven. En als we naar het 
heelal kijken, zien we het ook. Alles, zover als we 
dankzij de wetenschap kunnen zien, is dood. Het 
leven op deze aarde is iets heel uitzonderlijks. 
 
De tweede kaars is voor de mensen die ons lief zijn. 
De mensen in ons leven van wie we kunnen houden. 
Gezegend zijn wij op onze beurt doordat er anderen 
zijn die van ons houden. 
 
De derde kaars steek ik aan vanwege de ruimte en 
welvaart die ons ten deel vallen. We leven in 
Nederland. Het is ons lot dat we in de welvarende 
westerse wereld geboren zijn. Dat is niet onze 
verdienste. We kunnen ons er schuldig of 
ongemakkelijk door voelen. Er zijn immers heel erg 
veel mensen die niet hebben wat wij wel hebben. 
Vanavond wil ik vooral benoemen hoe gezegend we 
ons mogen weten. 
 
De vierde kaars is voor de hoopvolle gebeurtenissen 
in de wereld. Zoals rond het milieu. We weten dat 
onze zorg voor het milieu te beperkt is. Dat we, als 
we er niet meer werk van maken, de aarde en de 
mensheid stukje bij beetje vernietigen. Maar er zijn 
ook hoopvolle dingen gebeurd. KLM zet stappen om 
de CO2-uitstoot volledig te compenseren. Frans 
Timmermans werkt aan een Green Deal in de 
Europese Unie. Er zijn klimaatspijbelaars onder 
bewuste jongeren. En er zijn meer dingen te 
noemen… 
 
De vijfde kaars is voor mooie wetenschappelijke 
ontdekkingen die zijn gedaan. Het vaccin tegen 
malaria dat is ontwikkeld. Voortschrijdend inzicht 
rond andere ziektes. De eerste foto die is gemaakt 
van een zwart gat. 
 
De zesde kaars is voor onze vrijheid. Dit jaar en 
komend jaar herdenken we dat het 75 jaar geleden is 
dat de Tweede Wereldoorlog eindigde. Dat er een 
einde kwam aan gruwelijke wreedheid en 
ontmenselijking. En zijn we ons ervan bewust dat 
we al 75 jaar in vrede leven. 
 
De zevende kaars is voor de mooie en hoopvolle 
dingen die we hier in Hoevelaken meemaken. Ik 
noem er één van: de schoonmaakbrigade. 28 



vrijwilligers die ieder een stukje van het dorp 
schoonhouden. Een initiatief dat geen eendagsvlieg 
is gebleken, maar nu al een paar jaar bestaat. 
 
De achtste kaars is voor de mooie dingen die in onze 
kerkgemeenschappen gebeuren. Dat we hier nu 
samen zijn als katholieken en protestanten. Dat er 
zoveel licht is geweest in de Adventstijd: kinderen 
die attenties maakten voor iemand die een lichtje 
kon gebruiken. Mensen die producten meebrachten 
voor de voedselbank. De musical Jozef die allerlei 
verschillende mensen samenbrengt. En nog veel, 
veel meer… 
 
Acht kaarsen met een positief bericht. Vreugdevolle 
dingen. Dingen die hoopvol stemmen en waarin God 
onder ons ter wereld komt. 
 
Kijken naar hoeveel je krijgt, maakt dat je zelf wilt 
geven. Kijken naar hoe gezegend je bent, kan je 
inspireren om zelf te zegenen. 
Dat wij zo terug mogen kijken op 2019. En met 
vertrouwen 2020 in mogen gaan. 
 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Tijd van leven’ (t. Huub Oosterhuis, m. Henri 
Heuvelmans; LB 845 / GvL 527) 
 


