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Avondgebed 

op de vooravond van de achtste Kerstdag 

31 december 2014

 

Psalmgebed: psalm 90  

(Huub Oosterhuis, uit: ‘150 psalmen - vrij’) 

 

Muziek 

 

Lezing uit het evangelie: Lukas 2,21 

 

Lied van oudejaarsavond: “Door goede machten 

trouw en stil omgeven”: lied 511, 1 + 2 + 3 + 4 

(t. Dietrich Bonhoeffer, vert. Jan Willem Schulte 

Nordholt, m. Adriaan C. Schuurman) 

 

Overweging 

 

Psalm 90 is een stormachtige wereld vol emoties. 

Huub Oosterhuis gaf er zijn eigen woorden aan. 

Door zijn woorden voelen we de dubbelheid van dit 

lied extra scherp. De strijd met de 

vergankelijkheid. Het gevecht om een zinvol leven. 

Nu eens spreekt de dichter God met ‘Gij’ aan, dan 

weer met ‘jij’. Hij lijkt niet goed te weten wat met 

God aan te moeten. Enerzijds is er het veilige besef 

van Gods grootheid en van onze menselijke 

kleinheid. Anderzijds de klacht: “u bent te groot 

voor ons!” 

“Een veilige toevlucht zijt Gij”, zingt de dichter en 

“Ik wil gelukkig zijn met jou, iedere dag, nooit 

meer niet.” En tegelijk, vertwijfeld: “Doe mij 

weten: omvat uw ontferming ook onze kinderen – 

hoe werkt dat?” 

En tenslotte, haast smekend: “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.” 

 

“Geef kracht en bestemming aan de werken van 

onze handen.” Wat is dit herkenbaar. Wat een 

troost, tegelijkertijd: dat een dichter, zo’n 3000 

jaar geleden, óók al met die wens leefde. De wens 

dat wat hij deed, zin had. Dat het ergens goed 

voor was. Dat niet alles verdwijnt in de 

vergankelijkheid. Mensen hebben dat dus altijd al 

gewild. Hebben altijd al God gebeden om de 

mogelijkheid hun leven zinvol gestalte te kunnen 

geven. 

Wanneer we dat niet meer kunnen, raken we in 

een rouwproces. Jan Duijnhouwer vertelde me 

daarvan. Hoe moeilijk het is om te aanvaarden, 

wanneer je niet meer het werk kunt doen dat je je 

hele leven zinvol hebt gevonden; het werk dat 

betekenis gaf aan je bestaan. 

 

Het kan je bezighouden, aan het einde van een 

kalenderjaar: de vraag wat er zinvol was dit jaar – 

en wat niet. Of minder. Een goede vraag. Mits op 

de juiste manier begrepen. 

Want het gevaar is groot dat we dan in producten 

gaan denken. In wat we gepresteerd hebben. 

Daartoe neigt althans onze maatschappij. Hoe 

goed heb ik het gedaan op mijn werk? Wat heb ik 

bereikt, hoe goed heb ik dat examen gedaan? 

Hoeveel geld heb ik verdiend, hoeveel heb ik 

gespaard? 

Wanneer je een groot deel van de tijd ziek bent 

geweest, kan dat product tegenvallen. Of wanneer 

je in de loop van het jaar juist minder zelfredzaam 

bent geworden. Zelfredzaamheid – zo’n trendy 

woord dat tegenwoordig heel belangrijk lijkt te 

zijn. Zeker met al die bezuinigingen in de zorg. En 

als je niet meer zo goed meekan in onze complexe 

maatschappij? Dan krijg je de boodschap: “je 

schiet tekort.” Hardop wordt die niet uitgesproken. 

Maar reken maar dat mensen de boodschap 

begrijpen. De boodschap: jij kost alleen maar geld. 

We denken functioneel. We denken instrumenteel 

en rationeel. En dreigen uiteindelijk onszelf 

daarmee kapot te maken. Want hulpbehoevend 

worden we bijna allemaal, eens, als we oud 

genoeg mogen worden. Al zijn we op dit moment 

misschien in een situatie waarin we dat zouden 

kunnen vergeten. 

 

“Geef kracht en bestemming aan de werken van 

onze handen. Dat ze stand zullen houden. Geef 

richting aan het werk van mijn handen.” 

Waar bidden we dan om? 

Bidden we er dan om zo lang mogelijk gezond en 

fit te mogen blijven, omdat het afgelopen is met 

dat werk van onze handen en daardoor met de zin 
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van ons leven wanneer we niet gezond en fit meer 

zijn? 

 

Het is God die ons een ander perspectief biedt. 

Volgens dat ene zinnetje in het Lukasevangelie, 

over de besnijdenis en naamgeving van Jezus. Het 

vers hoort bij deze avond – die volgens Joodse 

traditie hoort bij de komende dag. Niet voor niets 

is 1 januari voor ons de eerste dag van het nieuwe 

jaar. Nu begint Jezus’ leven pas écht. Nu hij bij zijn 

naam wordt geroepen door God; nu hij wordt 

opgenomen in het verbond. Het is hetzelfde 

verbond dat wij vieren, wanneer er iemand 

gedoopt wordt – een kind, of een volwassene. Een 

verbond als geschenk van God. Van God die zijn 

armen naar ons uitstrekt, die een veilige toevlucht 

is van geslacht op geslacht. 

Dit verbond schept ruimte. Ruimte in een wereld 

die draait om prestaties en producten. Waarin het 

streven is om alles te fixen en te beheersen. Want 

in het verbond hangt het niet van onze prestaties 

af, of het leven zinvol is of niet. 

Deel zijn van het verbond, dat is deel zijn van een 

groter geheel. Deel van het verhaal van God en 

mensen. 

Deel zijn van het verbond, dat wil zeggen dat we 

onlosmakelijk met God en elkaar verbonden zijn. 

We zijn van elkaar. Dat maakt dat je er ook vóór 

elkaar bent. Dat vloeit daaruit voort, dat gaat 

vanzelf, daar is geen ingewikkelde ethiek voor 

nodig. Dat maakt dat iedere mens van waarde is. 

Ongeacht prestaties of succes in het leven. 

 

Dat betekent dat je jezelf kunt relativeren. Dat je 

moet toegeven dat het heil niet in jouw handen 

ligt. Leven vanuit het verbond is: weten dat je de 

wereld niet kunt redden. Ook niet als je van goede 

wil bent. Dat is: erkennen dat je tekort schiet. En 

daarvoor het hoofd buigen. 

Tegelijk betekent leven vanuit het verbond dat je 

weet, dat je het niet allemaal hoeft te doen. De 

waarde van het leven hangt niet af van het werk 

van onze handen. We hebben er slechts een 

bijdrage te leveren. Alles wat we daartoe bezitten 

aan mogelijkheden en gereedschap is een cadeau. 

Een gave van God. Zoals het leven een gave is. 

 

Door het verbond is het lijden niet ineens weg. 

“Het meeste is zwoegen en pijn,” klaagt de dichter 

van psalm 90. Maar het helpt ons wel het ermee 

uit te houden. Er zijn veel problemen, niet alles is 

oplosbaar en de tragiek ligt om de hoek. Er is 

ellende, er is onbegrijpelijk en onherstelbaar 

kwaad. Het is alleen maar eerlijk om dat toe te 

geven. 

En toch. ‘Wees niet bang’, klonk de boodschap van 

de engel in de kerstnacht. Je hoeft niet bang te 

zijn dat er niets meer overblijft als je het stuurwiel 

van je leven uit handen geeft. Dat dan alles 

misloopt en er alleen nog maar ongelukken 

gebeuren. 

Het verbond zegt ons niet: ‘Geef je nou maar over, 

dan wordt alles oké.’ Het is omgekeerd: ‘Op een 

bepaalde manier is alles al oké. Laat daarom maar 

los.’ We zijn deel van een groter geheel. We zijn 

deel van een fundamentele goedheid. Daarmee 

vallen we niet samen. Maar die kunnen we, ieder 

binnen onze eigen mogelijkheden, 

vertegenwoordigen. 

En zelfs als je aan die overgave ten onder gaat, 

dan nog is de situatie niet reddeloos verloren – 

leert Jezus ons met zijn leven. Dan nog is er die 

laag in de werkelijkheid waar je niet uit kunt 

vallen. ‘Niemand valt, of hij valt in uw handen’, 

dicht Huub Oosterhuis. 

 

Vaak stellen we onszelf aan het begin van het 

nieuwe jaar een vraag in de trant van: welke 

goede voornemens heb ik? Waar ga ik voor? 

Laten we er eens een andere vraag van maken: 

wat wordt mij zomaar gegeven in dit leven? Waar 

kniel ik voor? 

 

 

 

Lied van oudejaarsavond: “Door goede machten 

trouw en stil omgeven”: lied 511, 5 + 6 + 7 

 


