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Preek op het feest van de Besnijdenis en Naamgeving van de Heer                        
Nieuwjaarsdag Anno Domini 2019 

Toen ik vanmorgen de gordijnen opende had ik een wat eigenaardig gevoel:  
de wereld daarbuiten was zo rustig,  
zo geweldig stil, 
zo pril. 
Goed toen ik op teletekst keek,  
bleek de wereld her en der minder rustig en mooi, 
op verschillende plaatsen geweld bij de jaarwisseling,  
president Trump die weer eens tegenstrijdige signalen afgeeft, 
en de troep die het vuurwerk heeft achtergelaten –  
en d’r was me er veel prachtig vuurwerk in Hilversum vannacht –  
heb ik nog niet gezien, 
maar toch! 
Alles is nieuw en rustig: 
zou het dit jaar dan toch anders worden op de aarde? 
Want staat er niet in de Bijbel geschreven: 
“Zie , ik maak alles nieuw.” 
Een beetje tegen beter weten in,  
loop ik argeloos  
met die idee het nieuwe jaar 2019 in. 
 
’t Is net als met die herders uit het Kerstevangelie, 
die de blijde boodschap van de vrede op aarde  
rond een Kind dat ze hebben mogen zien,  
in Bethlehem en omstreken gingen vertellen. 
Zij waren argeloos  
maar hebben iets goeds gezien: 
een nieuw begin dat van Godswege gemaakt is. 
Een nieuw begin met de zijnen, 
met zijn oude getrouwen in Israël. 
 
De evangelist Lucas is de enige  
die ons meerdere verhalen vertelt  
over Jezus als trouwe zoon van het oude Israël. 
Hij vertelt ons als enige  
dat Jezus op de achtste dag, 
de octaafdag van Kerstmis –  
en dat is het vandaag-   
is besneden,  
werd opgenomen in het Joodse volk.  
Ik hoor nog wel eens de vraag  
wat we in hemelsnaam  
met zo’n tekst op Nieuwjaarsdag moeten. 
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Is er geen zinvoller evangelietekst te vinden?.  
Toch denk ik,  
dat het goed is dat we  
dit evangelie van het feest van ‘s Heren besnijdenis –  
zoals het vroeger zo plechtig werd genoemd - 
vandaag lezen,  
dat het zelfs zinvol is. 
Het is heel zinvol om op 1 januari te vieren  
dat Jezus een trouw zoon van de Wet wilde zijn. 
Een mens die staan wil in het verbond  
met de God van Abraham, Isaäk en Jakob 
zal getekend moeten worden – 
volgens de wet van Mozes -  
met het teken van de besnijdenis  
op de plaats die met de voortplanting te maken heeft. 
Het is een kwestie van cultuur,  
de wereld waarin het Joodse geloof ontstaan is,  
dat dit verbondsteken iets voor mannen alleen was.  
In de Kerk – de gemeenschap van vrouwen en mannen, 
die in het vernieuwde verbond van God met de mensen  
achter Jezus aan met God door hun leven willen gaan –  
is dat onderscheid tussen mannen en vrouwen verdwenen: 
“In Christus is geen Jood of Griek,  
slaaf of vrije, 
man of vrouw, u bent allen één in Christus.”  
zegt de apostel Paulus.  
Iedere mens is voor God gelijk  
en daarom kan en moet diezelfde Paulus  
de besnijdenis gaan interpreteren. 
Dat deden ook al de Joodse geleerden in Jezus’ en Paulus’ dagen. 
Die zeiden: 
“De herder van Israël wil graag zijn schapen kunnen herkennen”  
En daarbij gaat het uiteindelijk niet  
om die kleine markering van  
een menselijk orgaan 
maar het gaat daarbij om heel de mens,  
ook de oren, de lippen en het hart zullen –  
zeggen de profeten en Paulus spreekt hen na - 
besneden moeten worden in geestelijke zin.  
Het verbond kent geen splijting van de mens  
in een hoger en een lager deel.  
Heel de mens is van God. 
 
Lucas vertelt ons nog meer verhalen  
over Jezus’ intrede in het volk van God.  
Naast de achtste dag waar het vandaag over gaat 
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spreekt hij ook over de veertigste dag,  
de dag waarop Jezus aan de Heer  
in de tempel wordt voorgesteld. 
En ook vertelt hij hoe Jezus op twaalfjarige leeftijd  
met zijn ouders naar Jeruzalem gaat  
en daar zijn discussie voert met de rabbijnen.  
Jezus was daar als twaalfjarige in de tempel, 
om - zouden wij kunnen zeggen - als het ware gevormd te worden. 
Bij de Joden heet dat bar mitzwah - 
zoon van de wet – 
te worden. 
 
Lucas leert ons deze dingen.  
Niet om roerende details te vertellen over de kleine Jezus  
maar om ons te vertellen wie Jezus wil zijn voor zijn volk: 
Hij wil een trouw zoon van zijn volk zijn; 
Hij wil zich –  
als alle andere Joodse jongens -         
onderwerpen aan het juk van de Wet; 
Hij wil zijn levensopdrachten namens God horen  
en daarna gaan doen. 
 
De eerste schriftlezing van vandaag was uit het boek Numeri,  
ook wel naar de woorden waar dat mee begint 
“in de woestijn” genoemd.  
Daarin klonk een prachtige zegenspreuk.  
Een opklimmende reeks van drie zegeningen.  
In de protestantse kerken in Nederland is die zegen  
vaak de slotzegen van de zondagse eredienst. 
En ook in onze liturgie komt die voor  
en wel in het bijzonder in de liturgie rond het ziekbed,  
bijvoorbeeld in die van de zalving van de zieken. 
Mijn ervaring is dat die zegen op dat moment  
heel bijzonder kan zijn. 
 
De naam van God, de Enige, - 
“Ik zal bij u zijn” - 
klinkt al in de aanhef.  
Israëls Heilige is in alle zegenspreuken aanwezig. 
 
Bij die God zijn wij veilig: 
van die God zeggen wij: 
Moge de Heer u zegenen en behoeden. 
Zegenen en behoeden:  
dat wil Hij, 
zijn mensen beschermen en bewaren,  
daarvan getuigt heel de Schrift. 
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De tweede regel luidt: 
Moge de Heer de glans van zijn gelaat  
over u spreiden en u genadig zijn. 
De gelovige mag zich aanvaard weten,  
hij mag zich koesteren  
in de zon van Gods genade. 
 
En de laatste zegenspreuk  
gaat over onze gezamenlijke toekomstdroom: 
Moge de Heer zijn gelaat naar u toekeren,  
u zijn vrede schenken! 
Zijn vrede,  
de Sjalom,  
de vrede waar wij allen zo hartstochtelijk naar verlangen  
en om smeken  
en - als het goed is -  
onze eigen bijdrage aan leveren. 
 
Jezus zelf heeft die zegen vaak gehoord.  
Bij zijn besnijdenis is die zegen over Hem uitgeroepen. 
Hij is - gezegend en al - op weg gegaan.  
Hij is op eigen benen zelf die weg gegaan  
van trouw aan God en de mensen  
en heeft iets van die God uitgestraald naar ons toe. 
Hij is de aanvoerder van allen  
die op weg willen gaan met God  
en die Hem willen dienen en aanbidden. 
Hij zal niet welkom zijn in onze menselijke maatschappij 
met al haar harde ordeningen. 
Hij zal veroordeeld worden:  
zogenaamd om zijn wilde acties  
op religieus en politiek gebied.  
maar het ging het om iets anders.  
Het ging om die kennelijk voor anderen hinderlijke 
in de ogen van velen onuitstaanbare trouw  
aan de Wet van Mozes: 
Gods programma van Sjalom,  
van Vrede en Gerechtigheid 
tot het uiterste toe.  
Zijn keuze was er een voor solidariteit  
met de armen en de weerlozen,  
zijn verkondiging was een kritische verkondiging  
aan het adres van de rijken, 
zijn manier van leven was een aanklacht tegen alles  
wat zich breed maakt ten koste van anderen. 
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Voor al zijn volgelingen geldt – 
wat het teken van de besnijdenis  
ons symbolisch wil aanduiden - 
het leven is meer dan de gewone menselijke voortplanting alleen; 
in de trant van vader en zoon,  
moeder en dochter  
en dat gaat maar door. 
 
Er zal iedere dag weer – 
als het goed is -  
een nieuw begin gemaakt moeten worden  
door de individuele mens die door God geroepen wordt  
zijn bijdrage te leveren aan Gods nieuwe wereld  
waar zijn echte sjalom,  
zijn echte vrede, 
zal wonen. 
Vrij naar de uitspraak van onze grote kerkvader Augustinus,  
zou ik willen zeggen: 
“Zeg niet de tijden zijn slecht,  
de vraag is of ik de kansen die ik krijg grijp.” 
 
En daarmee zijn wij weer  
op dit feest van de Besnijdenis en Naamgeving van de Heer,  
bij dat feest van de burgerlijke kalender van Nieuwjaarsdag  
aangekomen. 
In maatschappij en kerk zal er nog hard gewerkt moeten worden  
aan Vrede en Gerechtigheid. 
Zo staat onze kerk als geheel in dit nieuwe jaar  
voor de opdracht om uitvoering te geven aan de besluiten  
die door de Synode genomen zijn  
naar aanleiding van  
het seksuele misbruik  
dat ook onze kerk aan het licht is gekomen. 
En wij zullen ons als kerk moeten bezinnen  
op haar structuur en organisatie  
zodat zij menselijkerwijs gesproken  
haar taak in deze tijd  
zo goed mogelijk kan vervullen. 
Zo staan wij in onze parochie in dit nieuwe jaar  
voor de opdracht om op zoek te gaan  
naar nieuwe en inspirerende wegen  
om de boodschap van Jezus Christus  
te delen met de mensen om ons heen,  
die daar vaak geen weet meer van hebben; 
voor de opdracht om dat evangelie  
op aansprekende en doorleefde wijze te vieren;  
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voor de opdracht om de mensen in onze parochie  
echt iets te doen voelen van wat  
die sjalom van God voor ieder van ons  
als individu en als lid van de parochiegemeenschap  
kan betekenen. 
Dat doen we vanaf vandaag  
met een vernieuwd kerkbestuur  
en als alles gaat zoals het  
volgens de planning zou moeten gaan,  
vanaf 1 juli met een nieuwe pastoor. 
En dat laatste betekent ook voor mij en Maarten  
een nieuw begin. 
Steeds weer staan wij als christenen,  
als kerk voor de opdracht om een nieuw begin te maken. 
De wereld buiten mijn huis leek vanmorgen  
zo rustig, zo stil en zo pril. 
En in zekere zin is het dat ook. 
Vandaag klinkt voor ons het woord van de Heer: 
“Zie, Ik maak alles nieuw! 
Dat woord is een belofte. 
Dat woord is een belofte  
waar wij als volgelingen van Jezus  
aan mee mogen werken. 
God sterke ons in dit jaar van de Heer 2019  
om dat nieuwe begin te maken,  
iedere dag opnieuw. 
En wij mogen er op vertrouwen  
dat wat er ook gebeurt in het jaar dat voor ons ligt,  
dat over dat alles heen,  
dat over ons heen  
de woorden van de zegenspreuk  
uit het boek “In de woestijn” zullen liggen,  
de woorden van de Eeuwige: 
“Ik zal bij u zijn!” 
Amen. 
 


