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Preek van 31 december 2015, Oudejaarsavond, 
gehouden in de Bethlehemkerk in Papendrecht  
door Piet van Die 

 

OP DE DREMPEL 

Daar liet de HEER hem het hele land zien. (Deuteronomium 34,1) 

Synagoge 

Oud en Nieuw vallen op de Joodse kalender op een heel andere datum. Maar 

het leek mij mooi om ons Oudjaar te besluiten met de lezing waarmee ook de 

synagoge het jaar afsluit: het verhaal over de blik van Mozes op het beloofde 

land. Op het Joodse Nieuwjaar wordt weer van voren af begonnen met de Thora-

lezing en klinken de woorden: ‘In den beginne schiep God hemel en aarde.’ Maar 

vanavond horen we het verhaal van het onderonsje van God en zijn dienstknecht 

Mozes.  

Mozes krijgt als eerste het nieuwe land te zien waar alles om begonnen was. Hij 

kreeg van de Eeuwige een voorkeursbehandeling. Mozes was immers 

uitgegroeid tot zijn vriend. Toch mocht Mozes het land zelf niet in. Hij had op 

een zeker moment zijn geduld verloren en dat had hem op een reprimande van 

God komen te staan. Als consequentie zou Mozes zelf het land achter de horizon 

niet in mogen gaan. Ja, het kan stevig toegaan tussen God en zijn vrienden. 

En nu waren ze er. En hoewel hij geen voetstap in het land zou zetten, krijgt 

Mozes als eerste het land te zien. Ondanks de tragiek heeft het iets troostrijks. 

Even hebben de Eeuwige en zijn vriend het volk buitengesloten om samen uit te 

kijken over het land dat Abraham, Isaak en Jacob generaties daarvoor beloofd 

was. 

Mozes zal ook even hebben teruggekeken. Misschien wel letterlijk. Op de lange 

reis die hij en het volk achter de rug hadden. Hij moet er in ieder geval aan 

hebben teruggedácht. Aan de onderdrukking in Egypte. Aan hun slavenbestaan. 

Aan de strijd met de farao. Aan de bevrijding. Maar ook aan de lange dwaaltocht 

door de woestijn. Het was niet vergeefs geweest. Mozes zag het nu met eigen 

ogen.  
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Terugblikken en vooruitblikken 

Met Oudjaar kijken we ook altijd terug. Wat is er gebeurd? Wat was van waarde? 

Wat niet? We doen dat in ons persoonlijke leven. Maar ook in het publieke leven 

wordt er volop teruggeblikt. Er verschenen de afgelopen weken niet alleen 

talloze lijstjes: de beste cd’s van dit jaar, de beste boeken, de beste politici. Maar 

ook het nieuws blikt terug.  

2015 – het was vooral het jaar van de vluchtelingen en de aanslagen. Net zoals 

het volk Israël eens de onderdrukking in Egypte ontvluchtte, zo kwamen er 

vluchtelingenstromen op gang van mensen die het oorlogsgeweld in Syrië 

ontvluchtten. Maar de oorlog leek hen op de hielen te zitten. Want de vijand 

dook ook op in de landen waar ze een veilig heenkomen zochten. Parijs bleek 

een onveilige stad. 

Het leek wel alsof we pessimistischer dan ooit waren. Afgelopen zondag was de 

Belgische schrijver David van Reybroeck te gast in het tv-programma ‘Buitenhof’. 

Hij bekende regelrecht bang te zijn voor de toekomst. Hij is niet de enige. 2015 

was ook het jaar van de boze burgers. De komst van asielzoekers zorgde in 

Nederland voor soms schokkende taferelen. Daartegen kwamen dan weer 

anderen fel in het geweer. En dus is misschien wel het meest opvallende van 

2015 dat de tussentonen gingen ontbreken. Er was geen ruimte meer voor 

nuance. Wie voorzichtig beweert dat het inderdaad voor de kansarmen 

bedreigend kan zijn dat er zoveel asielzoekers moeten worden gehuisvest, kan 

al snel rekenen op afkeuring in bepaalde kampen. Maar ook andersom: wie in 

nuchterheid constateert dat we nooit meer zullen leven in een wereld waarin 

grenzen potdicht zullen zijn, en dat we het dus moeten zien te redden met wie 

aan onze deur klopt, maakt ook niet altijd vrienden. 

In de wereld 

De wereld heeft een moeizame weg afgelegd in het afgelopen jaar. En toch kun 

je terugblikkend ook mooie dingen zien. Er kwam een overeenkomst op de 

klimaattop. En eindelijk trad er eens een leider naar voren die ook moreel voorop 

durfde lopen. Ik heb het natuurlijk over Angela Merkel. En al zal ze haar hand 

overspeeld hebben met dat ‘Wir schaffen es’, wat een verademing om weer eens 

een leider te zien die verder durft te gaan dan berekening van politiek 
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eigenbelang. Niet voor niets koos het gezaghebbende tijdschrift Time haar tot 

persoon van het jaar. Hoopgevend! 

En toch houdt menigeen zijn of haar hart vast voor de toekomst. Er wordt al 

gezegd: of er een aanslag komt in Nederland, is niet de vraag. Met andere 

woorden: dat staat al wel vast. De vraag is alleen: wanneer en waar precies. We 

leven in een onveilige wereld. Nederland is voor haar vaste bewoners niet meer 

het beloofde land. Onderzoek wijst uit dat we uitermate tevreden zijn in ons 

privéleven, maar ronduit somber over onze gezamenlijke toekomst. 

Als gelovigen hebben we deel aan diezelfde wereld. Je kunt je er niet aan 

onttrekken. Maar misschien dringt zo langzaam maar zeker weer door dat we 

hier – om het maar eens Bijbels te zeggen – geen blijvende stad hebben. We 

weten van een ander beloofd land. We zijn er nog niet. God heeft ons andere 

vergezichten getoond. Maar juist daarom zijn we niet zonder hoop. Hoop die niet 

verankerd is in het wereldnieuws van vandaag, maar verankerd in de belofte die 

God heeft gedaan. 

Hoop 

De synagoge leest op de laatste dag van de Joodse kalender het laatste verhaal 

van de Thora. Over een beloofd land. Wanneer wij uitkijken over 2016 zien we 

misschien veel donkerheid. Maar met de synagoge ziet de kerk een land in het 

verschiet waar ieder eens zijn naam in vrede zal kunnen dragen.  

En in het nieuwe jaar leest de synagoge de Thora weer van voren af aan: ‘In den 

beginne schiep God de hemel en de aarde.’ Weer hetzelfde liedje? Nee, want 

het heeft de ondertoon van: je kunt altijd weer opnieuw beginnen. En de 

herhaalde lezing van de Bijbel is geen cirkel, maar een wenteltrap. Jaar na jaar, 

rondje voor rondje komt je steeds verder, steeds hoger, steeds dichter bij de 

wereld die God heeft beloofd. 

Zo gaan we toch vertrouwend de toekomst in. We leven in een donkere, 

onveilige, verwarrende wereld. Maar God gaat met ons mee. Zoals Willem 

Wilmink schreef:  

 

Ze trekken over bergen 

doorkruisen de woestijn 

of zwerven over zeeën 
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om vrij te zijn 

 

Waar de oorlog teistert 

waar de honger woedt 

moeten ze uit huis vandaan 

en zwerven dan voorgoed 

 

De eeuwen door klinkt in de nacht 

steeds diezelfde bange klacht: 

waar is thuis? 

Waar is thuis? 

 

Iedereen blijft hopen 

dat hij nog een toekomst heeft 

rust voor zijn vermoeide hoofd 

een plek waar hij in vrede leeft 

laat me niet verrekken 

pak me bij de hand 

en we vinden misschien samen 

ooit nog een beter land 

 

Iedereen blijft hopen 

dat hij nog een toekomst heeft 

rust voor zijn vermoeide hoofd 

een plek waar hij in vrede leeft 

laat me niet verrekken 

pak me bij de hand 

en we kijken misschien samen 

uit op een beter land 

 

Iedereen blijft hopen 

dat hij nog een toekomst heeft 

rust voor zijn vermoeide hoofd 

een plek waar hij in vrede leeft 

als je maar dichtbij blijft 
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gaan we hand in hand 

en zullen we de grens passeren 

van een nieuw en beter land 

 

 


