
Zondag 31 december 2022 (wit)
Gereformeerde kerk Nieuwendijk

Luisterlied lied 331 (Roep onze namen)
Welkom (ouderling)

Komen
Bemoediging en groet
Lied 972: 1, 2 (Hoe goed o Heer, is ‘t hier te zijn)
Gebed van verootmoediging en leefregel
Leefregel
Lied 972: 3, 4, 5 (Hier staan wij...)

Woord
Gebed om Gods licht
1e lezing Genesis 32: 23 t/m 32
lied 107: 1, 2, 20 (Gods goedheid houdt ons gaande)
2e lezing Lucas 2: 16 t/m 21
Lied 512: 1, 2, 3, 4 (O Jezus, hoe vertrouwd en goed)
Overdenking

Het is goed, zegenrijk, om vanavond samen te zijn.
Tussen het tumult dat er ook nu wel weer zal zijn.
Tussen kersttak en oliebol in. 

Misschien kwam het bij u of jou wel op: waarom zou ik vanavond
kijken of naar de kerk gaan? 
Wat verandert dat aan het leven?

Het gelovig hart zweeft niet op een vluchtige droom over een 
heel nieuwe wereld in 2023. 
Het gelovig hart is nuchter, ziet heel goed dat 2023 niet ineens 
anders zal zijn. 
Voor zover wij, mensen, dat kunnen inschatten – en dat is onze 
taak – zal 2023 niet ineens de oplossing zijn voor oorlog, 
armoede, angst. 
Hoe willen wij dat nieuwe jaar binnengaan? 

Daarom zijn wij samen. 
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Met ons vragen en in alle nuchterheid. 
En dat is goed.
Het gelovig hart staat niet boven de vragen en de nuchterheid.
Nee, het gelovig hart lééft ermee – voor Gods aangezicht. 
Maar het kent ook de worsteling.
De worsteling  in het duister, bij de overgangen in het leven, als 
onbekende krachten je tegenwerken. 
Maar ook dan: het gelovig hart leeft met de vragen en de 
nuchterheid in lied en gebed, in verstilling en in woord. 
Want alleen zo kunnen we samen delen wat in de bijbelverhalen 
naar voren komt. 

Het gelovig hart zoekt een kans, telkens weer. 
Want het leeft van de hoop. 
Een kans om een stem te horen. 
Een kans om zegen te ontvangen. 

Wachten op een stem die niet uitgaat van de naam die we 
hébben en zo nodig moeten verdedigen. 
Nee, een stem die uitgaat van een naam die ons wordt 
geschónken. 

Een stem die roept: 
Jezus!
Jehoshyua.
De Heer redt. 

Dat is wat de herders horen. 
… vandaag is in de stad van David 
voor jullie een redder geboren.
Hij is de messias, de Heer. 

Jezus, Jozua, is een op zich heel normale naam in die tijd. 
Maar het evangelie maakt déze naam anders. 
Zijn reddende werk wordt als eerste verteld aan herders, die 
normaal gesproken niet meetellen.
Van zijn reddende werk wordt vertelt, terwijl de onderdrukking 
dagelijkse praktijk is.
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Terwijl de machthebbers van die tijd, net als nu, hun eigen 
onzalige gang gaan. 

Toch: de Heer redt.
Daarom klinkt die naam ons als muziek in de oren, en raakt ons. 
Raakt ons op plekken in ons leven die we liever verborgen 
houden voor anderen. 
Raakt aan gebeurtenissen en ervaringen die meestal niet 
meetellen.
God verbindt zich in die naam aan die stukken van ons leven die
niet als eerste vertelt, als je kennis maakt met iemand anders. 

Jehoshua, Jezus, de Heer redt. 
dat is een naam die ons raakt in de dingen in ons leven 
waarmee we worstelen.
De momenten waarop we ons afvragen: wie ben ik nu eigenlijk? 
De nachten in ons leven, waarin we niet kunnen slapen. 

Jehoshua, Jezus – de Heer redt. 
Een bijzondere naam die wordt geschonken.
Een naam van een gewone mens, die naast ons staat – omdat 
hij is zoals wij. 

[...]
Wij weten niet wat 2023 zal brengen. 
Maar we weten – met ons gelovig hart – dat in dat onbekende 
jaar een ons geschonken naam meegaat.
En daarom is het goed samen te zijn.
Om die naam te delen, die ons wordt toegeroepen.
Zodat we die naam ook elkaar kunnen toeroepen. 
In vertwijfeling en angst, in onzekerheid en nood. 

Houd elkaar die naam voor, telkens weer. 
De Heer redt!
Hoe duister misschien ook de toekomst zal zijn – die naam 
ontvangen we. 
Nu, en telkens als we in de diepte leven. 
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Zo gaan we als gemeente op weg, dit nieuwe jaar tegemoet.
Om telkens te ontdekken dat we niet een naam hébben om te 
verdedigen en hoog te houden.
Maar dat we een naam ontvangen die onze wonden heelt, en 
ons bemoedigt door alles heen wat ons levenspad zal kruisen.

Amen. 

Antwoord
Lied 512: 5, 6, 7 (Zolang Gij nog onzichtbaar zijt)
Voorbeden in 3 intenties en gezongen acclamatie (lied 367e), stil 
gebed, Onze Vader
Collecten (AKA, beeld en geluid)

Gaan
Lied 248: 1, 2, 3 (De dag door uwe gunst ontvangen)
Zegen met gesproken ‘amen’
Lied 248: 4 (Voorwaar de aarde zal getuigen)
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