
oudjaarsavond 2018 in het Kruispunt 
 

Prot. Gemeente Heeze  +  Prot. Gemeente Geldrop-Mierlo 
 
 
 
 
 
lezing Johannes 8, 31-36  
 
31  En tegen de Joden die in hem geloofden zei Jezus: ‘Wanneer 

u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. 

32  U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u 

bevrijden.’ 

33  Ze zeiden: ‘Wij zijn nakomelingen van Abraham en we zijn 

nooit iemands slaaf geweest–hoe kunt u dan zeggen dat wij 

bevrijd zullen worden?’ 

34  Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: iedereen die 

zondigt is een slaaf van de zonde. 

35  Nu blijft een slaaf niet voor eeuwig in huis, maar de Zoon 

blijft wel voor eeuwig. 

36  Dus wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk 

vrij zijn. 

 
lied  Liedboek 816   Dat wij onszelf gewonnen geven... 
 
overweging 
 

Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 
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Ik begin met u een gebed voor te lezen  

dat is uitgesproken op de overgang  

van het oude naar het nieuwe jaar: 

 

"Weer is een jaar voorbijgegaan, hemelse Vader.  

Wij danken u dat het gelegd zal worden bij de tijd van genade.  

En we schrikken er niet van dat het ook gelegd zal worden bij de tijd van het 

afleggen van rekenschap,  

want wij troosten ons met uw barmhartigheid.  

Het nieuwe jaar staat voor ons met zijn eisen, en ook al gaan we  

neergebogen en bekommerd dit jaar in,  

dan toch ook niet helemaal met lege handen". 

 

Tot zover het gebed.  

 



Het is uitgesproken – of in ieder geval opgeschreven - door Søren 

Kierkegaard,  

Deens filosoof.  

En het is merkwaardigerwijs uitgesproken/opgeschreven op 5 mei  

ipv op 31 december of 1 januari.  

 

Dat komt doordat Kierkegaard de vaste overtuiging had  

dat hij vóór zijn 30e levensjaar 

zou overlijden.  

 

Een soort dwangvoorstelling die weer met de overtuiging van zijn vader  

te maken had, door God verstoten te zijn. 

 

Er is niet veel fantasie voor nodig om je voor te stellen  

dat dit voltooide 30e jaar voor hem  

ongekende blijdschap betekende.  

 

Het was alsof hij opnieuw aan zijn leven mocht beginnen,  

een soort wedergeboorte.  

De oude tijd was voorbij en de nieuwe was heel anders.  

De vloek die op hem lag - zoals hij dat voelde - was opgelost,  

en hij kon helemaal opnieuw beginnen. 

 

 Zijn oude ik kon hij aan de kant leggen en  

als een nieuwe persoon verder.  

De manier waarop hij in het verleden had gedacht,  

gevoeld, gewerkt, kon hij gewoon terzijde leggen  

en het helemaal anders doen.  

 

“Wij zijn nakomelingen van Abraham en 

 nooit iemands slaaf geweest” zeiden de 

mensen tot wie Jezus zich richt. 

 

Nou, Kierkegaard was wel een slaaf geweest, van die gedachte. 

Wat een bevrijding! 

 

Wat een vrijheid en een opluchting om zonder die vreselijke  

druk van binnen verder te mogen. 

 

De waarheid zal jullie vrij maken, zegt Jezus. 
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Zo vrij van wat was en zo open voor wat komt  

zal lang niet iedereen van ons  

de overgang kunnen maken.  



We redden het niet om zomaar  

op een nieuwe manier te beginnen.  

Ons kleven de dingen uit het verleden altijd aan.  

 

Niemand die absoluut tevreden terugkijkt op het voorbije jaar.  

 

Er is altijd iets dat anders had gemoeten,  

beter had gekund,  

meer aandacht had verdiend,  

meer tijd had moeten krijgen.  

 

We hebben gedragspatronen aangeleerd om  

met de dingen om te gaan.  

En we zullen die niet zomaar om kunnen gooien.  

 

We gaan niet van vandaag op morgen  

heel anders tegen de wereld aankijken  

zoals Kierkegaard dat deed.  

 

Jezus heeft het over de zuigende werking van de zonde.  

 

Misschien is verslaving een groot woord,  

maar als je daar aan denkt wordt het duidelijk  

dat je niet zomaar alles om kan gooien. 

 

Het is heel lastig om de eigen verslaving onder ogen te zien.  

 

Iets waar je maar mee doorgaat,  

ook al heb je wel het inzicht dat het  

waarschijnlijk niet goed is, of  

geen goede gevolgen zal hebben.  

Het inzicht is er wel, dat je zou moeten stoppen en het anders doen.  

 

Maar je komt niet los en blijft de aangeleerde patronen herhalen.  

 

Misschien zijn wij ook, zeg maar een soort van verslaafd  

aan een bepaalde aanpak van ons leven.  

Aan een bepaalde manier om de dingen tegemoet te treden.  

 

De manier waarop je naar het leven kijkt  

krijgt een eigen dynamiek.  

 

Wie er bij voorbeeld eenmaal aan begonnen is  

om te liegen over zijn leven, en zijn plannen,  

is genoodzaakt steeds verder te liegen.  

 



Wie er eenmaal aan begonnen is om te handelen  

tegen de eigen overtuiging in,  

zal daar ook niet zo maar mee stoppen,  

en zal waarschijnlijk het vertrouwen in zichzelf verliezen.  

En steeds meer kracht nodig hebben  

om terug te keren tot de echtheid in gedrag en denken.  

 

Wie eenmaal begonnen is te leven op een manier  

alsof er geen regels gelden  

zal niet zomaar de weg terug vinden  

naar een liefdevolle omgang met de mensen en de dingen.  

 

Een van de dingen die voor veel mensen bij het afgelopen jaar  

zullen gaan horen in alle komende herinneringen  

is de hitte en de droogte in de zomer.  

We weten inmiddels wel dat dat een teken  

voor een zwaarwegende verandering  

van het klimaat is.  

Maar we zijn niet in staat om zomaar te stoppen.  

We blijven het CO2 maar de lucht in blazen.  

 

Er zijn ongetwijfeld meer dingen - ook persoonlijk voor ieder -  

die in 2018 niet goed waren en  

die we toch niet zomaar kunnen omgooien.  

 

Er waren veel boze mensen, denk ik,  

kwaad op de ontwikkelingen en  

op de mensen met meer macht.  

 

In die sfeer verdenken mensen elkaar van kwade bedoelingen,  

tegenstellingen worden graag op de spits gedreven,  

de sociale media helpen ons daar bij.  

 

Kun je er los van komen te ventileren waar je allemaal op tegen bent?  

Eigenlijk hebben mensen behoefte aan geborgenheid,  

aandacht en acceptatie.  

Maar het is niet stoer om dat te zeggen.  

 

De waarheid zal jullie vrij maken, zegt Jezus. 
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Wat is dan die waarheid die Jezus bedoelt? 

 

Dat is een beetje moeilijk te zeggen, in het Johannesevangelie,  

maar de waarheid waar hij zelf uit leefde  



was dat hij in alle dingen  

de geliefde zoon van de vader was.  

 

En dat hij aan die liefde van de hemelse vader  

niet hoefde te twijfelen,  

ook als de weg die hij te gaan had  

bepaald niet over rozen ging.  

 

En die liefde van de hemelse vader, zo zei Jezus,  

was niet afhankelijk van of we het redden  

om de dingen om te gooien.  

 

Thuis bij God ben je ook als je het "niet redt".  

 

En hij prees de mensen gelukkig die het  

niet zo "redden" in deze wereld,  

die barmhartig en zachtmoedig zijn  

en verlangen naar gerechtigheid.  

 

Het afgelopen jaar kunnen we achter ons laten.  

Zoals het is geweest,  

met al het onbevredigende en onvolkomene er bij.  

 

En onszelf ook zoals wij zijn geweest.  

 

Laten we de waarheid zoeken waar Jezus uit leefde,  

en die hem een vrije blik gaf  

op de mensen en de dingen die  

op zijn pad kwamen.  

 

Laten we het Nieuwe Jaar bevrijd van lasten tegemoet gaan,  

in vertrouwen op de Eeuwige. 

 

Amen. 
© Jan-Hendrik Kip 

 
 
stilte 
 
lied Liedboek 266   Die ons schiep... 
 
 


