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Avondgebed 

op de vooravond van de achtste Kerstdag 

31 december 2020  

 

Lezing uit de Torah: Numeri 6,22-27 

 

22 De HEER zei tegen Mozes: 23 ‘Zeg tegen Aäron en 

zijn zonen dat zij de Israëlieten met deze woorden 

moeten zegenen:  

24 “Moge de HEER u zegenen en u beschermen,  

25 moge de HEER het licht van zijn gelaat over u 

doen schijnen en u genadig zijn,  

26 moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede 

geven.”  

27 Als zij mijn naam over het volk uitspreken, zal ik 

de Israëlieten zegenen.’  

 

 

Psalmgebed: ‘Zie de zon, zie de maan’: lied 8b (t. en 

m. Rikkert Zuiderveld) 

 

 

Gedicht: Stroom van Stilte (Kirstin Siteur) 

 

Maak een pas 

Op de plaats 

Maak geen haast 

Sta stil 

Bij wat was 

Wat is 

Wat zal 

 

Laad je 

Laat je 

Zachtjes 

Stromend 

Meevoeren 

Naar het licht 

Naar jouw vergezicht 

 

Aan de einder 

Ligt wat jou toekomt 

Licht van jouw toekomst 

Aan de einder 

Komt geen einde 

Een nieuw begin 

Maak een pas 

Het zonlicht in 

 

 

Psalmgebed: ‘Wie in de schaduw Gods mag wonen’: 

lied 91a (t. Jan Duin, bij psalm 91, m. Antoine 

Oomen) 

 

Overweging 

 

Een viering op Oudejaarsavond nodigt uit tot 

mijmeren. Tot terugkijken op wat er was in het 

afgelopen jaar. In je persoonlijke leven. In onze 

kerkelijke gemeenschap. In Nederland. In de wereld. 

‘Maak een pas op de plaats’, schrijft Kirstin in haar 

gedicht ‘stroom van stilte’. ‘Maak geen haast, sta stil 

bij wat was, wat is, wat zal.’  

In de nieuwsbrief schreef Sienke Wolters, onze 

kerkenraadsvoorzitter, een kernachtige en rake 

terugblik op wat we als Eshofgemeente 

meemaakten. Het was een ingrijpend jaar. Kerkelijk 

gezien een jaar waarin nu al ruim negen maanden 

lang alles anders loopt dan we gewend zijn. Waarin 

we datgene waar we kerkgemeenschap voor zijn, 

namelijk om samen te komen als mensen die in Gods 

naam naar elkaar omzien, nauwelijks kunnen doen. 

Waarin kinderen werden gedoopt te midden van een 

gemeente die voornamelijk digitaal meevierde. 

Waarin we in kleine kring afscheid moesten nemen 

van mensen die ons dierbaar waren. 

 

Een van die mensen van wie we afscheid moesten 

nemen was Gerda Kammeijer. Steunpilaar van de 

Paulusgemeenschap en de oecumene. Partner van 

Peter Hendriks. Ze overleed op 28 april. 

Peter stuurde me voor vanavond enkele 

documenten toe. Teksten voor een 

oudejaarsavondviering. Geschreven door Gerda, vlak 

voor haar overlijden. Zo was ze: wat ze op zich had 

genomen, dat deed ze ook. Fysiek zou ze niet meer 

kunnen voorgaan in de viering in het Pauluscentrum, 
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dat wist ze toen al wel. Maar ze kon er nog wel voor 

zorgen dat anderen niet met de voorbereiding belast 

zouden hoeven worden. 

 

Haar meditatie gaat over stilte. Hoe kan het ook 

anders. Als lid van de liturgische vormgroep was 

Gerda nauw betrokken bij de organisatie van de 

stiltedag. 

Ze schrijft over stilte die soms ver te zoeken is. Stilte 

die je een ongemakkelijk gevoel kan geven. Maar ook 

stilte die nodig is. Om tot rust te komen; om, met de 

woorden van de psalm die we zongen, te zoeken 

naar de schaduw Gods waarin we mogen wonen. 

 

Stilte om te kunnen mijmeren, voeg ik eraan toe. 

Over wat er was in het afgelopen jaar. Over wat er 

niet kon. En ook, zeker ook, over wat er wél kon. ‘En 

er kan veel,’ schrijft Sienke in haar terugblik op 2020. 

Een jaar waarin veel niet kon en ook heel veel juist 

wel kon inspireerde Herman Julsing tot het 

glaskunstwerk dat we hier zien. Een stijger de verte 

in. Golven aan weerszijden, het bestaan is niet kalm 

en rustig. De weg over de stijger, tussen de palen 

door, is als de weg die we gaan door het leven. Aan 

weerszijden water. Levensnoodzaak. Maar ook 

gevaar. En onrust. 

In de verte is er licht. De zon schijnt warm. 

Zonnestralen verlichten de horizon. 

 

Zonnestralen die kunnen opladen. ‘Laad je,’ schrijft 

Kirstin. ‘Laat je zachtjes stromend meevoeren naar 

het licht, naar jouw vergezicht.’ Naar die schaduw 

Gods, waar Gerda het in haar meditatie over heeft. 

Voor Herman spreekt de kleur geel van hoop. Geel is 

vrolijk. ‘Aan de einder ligt wat jou toekomt,’ schrijft 

Kirstin. ‘Licht van jouw toekomst. Aan de einder 

komt geen einde; een nieuw begin.’ Om te besluiten 

met: ‘Maak een pas het zonlicht in!’ Want een pas op 

de plaats is goed, is prima; mijmerend terugblikken is 

wat hoort bij deze dag. Maar blíjf niet stil staan. Durf 

een stap voorwaarts te doen. Doe het, je woont 

immers in Gods schaduw. 

 

Al ruim negen maanden kunnen we nauwelijks doen 

waarvoor we kerkgemeenschap zijn, zei ik. We 

kunnen niet samenkomen en niet elkaar in de 

samenkomst tot steun zijn. Maar voor velen kwam 

er ook meer ruimte voor stilte. Voor de intensiteit 

van ontmoetingen in kleine kring. Misschien wel 

voor het zoeken naar die schaduw Gods, naar God 

zélf, die immers overal is, niet enkel tijdens de 

vieringen in een kerkgebouw.  

 

‘Er kan veel’, schreef Sienke. Wat écht belangrijk is in 

ons leven, die pas het zonlicht in, dat kan nog altijd. 

Ondanks de maatregelen. Ondanks dat we elkaar al 

zolang nauwelijks zien en spreken. Het kon in 2020. 

En het kan ook in het komende jaar. Hein Stufkens 

verwoordt het in een gedicht dat Sienke in de 

nieuwsbrief zette: 

 

Steek een kaars aan in het duister,  

Laat het licht toe in je hart.  

Maak je handen niet tot vuisten,  

Streel maar zacht wat is verhard.  

 

Steek een kaars aan in het duister,  

En zaai vrede waar je gaat.  

Strek je armen uit en luister 

Naar de mens die naast je staat.  

 

Steek een kaars aan in het duister,  

Eer wat kwetsbaar is en klein.  

Ga geduldig tot het uiterst,  

Laat waar jij bent vrede zijn. 

 

Dat we hiermee het nieuwe jaar in mogen gaan. 

 

 

Muziek 

 

Lied: ‘Tijd van leven’: lied 845  

(t. Huub Oosterhuis, m. Henri Heuvelmans) 

 


