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Oud en Nieuw  

Overweging  1 juni 2014 – Henk Kemper en Jan Meijer 

 
“...Er is een jaar voorbij en we vieren oud en nieuw. 

Niet omdat daarmee alles achter de rug is.  

Maar om te vieren dat er mensen zijn die je gesteund hebben  

en met je meegeleefd hebben en dat nog steeds doen.  

Om te vieren dat het,  

ondanks of misschien dankzij dramatische gebeurtenissen,  

mogelijk is een nieuwe hemel (toekomst) en  

een nieuwe aarde (heden) te zien. ...” 
 

Eerste lezing:  Uit Psalm 126 

Tweede lezing: Johannes 17:9-12 

Derde lezing: Openbaring van Johannes 21:1-7 

 

 

Welkom en inleiding 

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze 

viering van schrift en tafel. Iedereen die we 

vaak zien, wees weer welkom. En wie nu en 

dan komt binnenlopen of er vandaag voor de 

eerste keer is: voel je welkom in deze 

gemeenschap van mensen die zoekt naar hoe 

God de wereld heeft bedoeld. 

 

Het thema van vandaag is ingegeven door 

Jan. Oud en nieuw hebben we het genoemd. 

Aanleiding is het feit dat zo ongeveer een jaar 

geleden bij Jan de eerste symptomen 

zichtbaar werden van zijn ziekte. Na een 

heftige periode van terugval, we weten het 

allemaal, vocht hij zich terug naar een 

normaal bestaan, waarin de dingen die hij 

vroeger als vanzelfsprekend ervoer, 

volkomen nieuw waren. Een rare paradox van 

verlangen naar het oude waarin alles 

normaal was, naar een nieuw leven waarin de 

bewustwording van dat normale in een ander 

perspectief wordt geplaatst. Verlangen naar 

een nieuw bestaan, funderend op het oude vertrouwde. 

Onrust en gretigheid liggen op de loer. Misschien moet je oud en nieuw ervaren om de waarde 

te kennen van de mooie dingen die je als vanzelfsprekend ervaart. Misschien word je je pas 

bewust van vanzelfsprekendheden als je ze mist. 
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Dit complex beschouwen we vandaag langs lezingen uit de schrift. Woorden van de psalmist 

komen langs en ook de apostel Johannes. Het zijn woorden, geschreven in een historisch 

kader, maar ook woorden die ons vandaag de dag kunnen inspireren tot het doen van grote 

daden voor elkaar. 

 

Zowel Jan als ik zullen er woorden ter overweging aan wijden. Daarom heb ik de overweging 

vandaag in twee delen geknipt: een deel voor Jan en een deel voor mij. 

De verbinding tussen dit al wordt naar wij denken, gevormd door de muziek die we gaan 

zingen. Muziek die verwoordt dat er een verband is tussen ons mensen onderling én vooral 

tussen ons mensen en onze God. 

Want naast het vertrouwen dat we stellen in God, komt het er op aan dat we ook vertrouwen 

stellen in elkaar. In de wetenschap en overtuiging dat we er zullen zijn als we elkaar nodig 

hebben. Zo heeft God de wereld bedoeld.  

Daarover straks meer. 

 

We gaan dus lezen en bidden en zingen. Ik wens dat we ons onderdompelen in de mooie 

woorden en muziek. Dat we elkaar inspireren en bemoedigen.  

Ik wens ons een mooi uur toe. 

 

Laten we nu een moment stil zijn en ons openstellen voor onze eigen gedachten en 

verbinding zoeken met onze Schepper. 

 

 

Overweging, deel 1 (Henk Kemper) 

“Zij die in tranen zaaien, zullen oogsten met gejuich.” Dat vind ik een mooie zin in de psalm 

die Jan voorlas. En het beeld wordt in de volgende regels nog versterkt: “Wie in tranen op weg 

gaat, zal thuiskomen met gejuich, dragend volle schoven. “ Het is een prachtig beeld van 

mensen die in triestheid en treurnis vertrouwen op de goede afloop. 

De titel van de psalm is : Een pelgrimslied. Een lied dat de tocht beschrijft van mensen die met 

een visioen voor ogen op weg gaan. Er vást op rekenend dat ze het goede zullen tegenkomen 

en dat ze bij thuiskomst verrijkt zullen zijn door hun tocht en hun ontberingen. Niet in 

financiële zin verrijkt, maar geestelijk. 

 
Schepper 

De psalm ademt in mijn beleving ook een wens naar verlangen en omkering. Niet het slechte, 

het onmogelijke of het lijden zijn een doel. Want lijden op zich kan toch geen doel zijn? Dat 

kan echt niet de bedoeling zijn geweest van onze Schepper? Nee, het samen oplopen onder 

alle omstandigheden geeft mensen kracht om alles te overwinnen. Het gevoel dat je samen 

oploopt en dat je samen kracht kunt vinden om moeilijke tijden te overleven, kan helpen 

door de malaise heen te komen. Het geeft je vermoedelijk meer kracht dan alleen focussen op 

de teleurstelling en beperkingen. Oog houden op een visioen, een overtuiging, een zeker-

weten van “het zál beter worden, alleen al omdat ik daar naar streef en daar alles voor doen 

zal.” 

 

In Johannes 17, lazen we een deel van de tekst die aangeduid wordt als het ‘afscheidsgebed’ 

van Jezus. Het zou door Jezus uitgesproken zijn voor zijn afscheid aan de aarde, zeg maar op 

Hemelvaartsdag. Hij bidt voor de achterblijvers, voor ons, zijn volgelingen. Hij legt er een 

koppeling mee tussen God en hemzelf en de mensen. Er staat eigenlijk dat Jezus God aan ons 
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heeft kenbaar gemaakt. Kenbaar gemaakt als een God, een vriend, een helper die er altijd 

voor je zal zijn. Hij die is, was en zal zijn. Jezus bidt er voor dat de mensen één zullen blijven. 

Hij bidt dat de mensen die in Jezus geloven en zijn woorden willen navolgen, een eenheid 

zullen vormen zoals Jezus zijn band en eenheid voelt met God de Vader. Een eenheid die rust 

op vertrouwen in elkaar en zorgen voor elkaar. Precies zoals Jezus dat zelf voorleefde. 

 
Wereldtoneel 

Tja, dat is een mooi streven en een mooie opdracht. Als we kijken naar de dingen die zich op 

het wereldtoneel afspelen komt er niet veel van terecht. Belangen en ruzies en geld en macht 

streven elkaar na om de winst. In de kranten en de televisiebeelden is weinig te zien van de 

woorden die Jezus ons naliet. Alleen al omdat goed nieuws geen nieuws is en oorlog en 

ellende streven om de televisiebeelden. 

Maar misschien moeten we ons niet laten afleiden door het wereldtoneel. We kunnen daar als 

individu weinig aan veranderen. Wat we wél kunnen is in onze eigen kring werken aan een 

wereld van vrede en verdraagzaamheid. 

Want als we de afscheidswoorden van Jezus op ons laten inwerken, dan staat er eigenlijk dat 

we allemaal Kind van God zijn. Dat geluk en rust ook jou ten deel moet vallen. Dat je aandacht 

mag krijgen van je naasten en dat jij aandacht kunt schenken aan de ander. Dat je een beroep 

op elkaar mag doen en dat dat deel uitmaakt van een wereld vol respect.  De nieuwe aarde die 

zóu moeten zijn. Wat is dat prachtig eigenlijk: wij zijn allemaal kind van God. Wij zijn Zijn 

handen op aarde, bestemd om te scheppen, te troosten en te helpen. 

 
Vroeg-christelijk 

In de zogenoemde Openbaring van Johannes lezen we het beroemde stuk over een nieuwe 

hemel en een nieuwe aarde. Het is niet zeker dat het boek is geschreven door de apostel 

Johannes. Er zijn wel aanwijzingen dat het is geschreven in de jaren 50 – 60 na Christus. 

Mogelijk door een andere vroeg-christelijke profeet. Het boek moet je lezen tegen de 

achtergrond van het feit dat christenen destijds werden vervolgd omdat zij slechts Christus 

wilden vereren en niet de Romeinse keizer en de tempelbeelden. De auteur schrijft dat hij de 

opdracht heeft gekregen om zijn visioen op te schrijven. Het is bedoeld om de gelovigen te 

bemoedigen en hen op te roepen stand te houden tegen de verdrukking in.  Er wordt een 

perfecte wereld beschreven waar God zelf onder de mensen zal wonen. En hoe drukt zich dat 

uit: door het gegeven dat er geen dood meer zal zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen 

pijn, want wat er eerst was is voorbij. 

Als je goed leest, staat er dus eigenlijk dat God onder de mensen is, áls er geen ellende meer 

zal zijn. Een wereld zonder pijn en verdriet is Gods visioen voor de mensen. Dat impliceert dat 

we er zelf voor moeten zorgen dat oorlog, dood en ellende de wereld uit moet. Alleen dan 

woont God onder ons, mensen. Er is nog veel werk te verzetten. 

Als je het hebt over het wereldtoneel, dan wordt het een vrijwel onmogelijke opgave om daar 

alles voor elkaar te krijgen. Op kleinere schaal komen wij, mensen al vlug een stuk verder. 

 
Oud en Nieuw 

We noemden het thema van vandaag Oud en Nieuw. Want de insteek vandaag is niet inzoomen 

op wat allemaal nog niet in orde is, maar kijken naar de dingen die wél lukken. Kijken naar al 

die dingen die mensen wel goed doen en die in lijn staan met hoe God de wereld heeft 

bedoeld. Dat is soms verrekte lastig. Vooral als het tegen zit, is het ingewikkeld om tegen de 

tranen en tegen de verdrukking in, te blijven hopen  en vertrouwen op een goede afloop. 

Onze Jan wil vandaag heel concreet stilstaan bij het afgelopen jaar waarin zijn wereld danig 
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op zijn kop stond. Een jaar van hoop en vrees, maar waarbij de hoop steeds groter was dan de 

vrees en ging lijken op ‘zeker-weten-dat-het-goed-komt. Want dat bracht hem verder dan zak 

en as. 

 

Is dat in lijn met het oog hebben voor ‘een nieuwe hemel en een nieuwe aarde?’ Ik weet het 

niet helemaal zeker, maar ik weet wel dat het je niet altijd verder brengt om in te zoomen op 

wat niet goed is. Als we een nieuwe wereld willen bereiken die recht doet aan iedereen, dan 

moeten we aandacht schenken aan wat wél goed is en rechtvaardig. Want alles dat je aandacht 

schenkt groeit. 

 

God zegt: “Ik zal je God zijn en jij mijn kind.” Jezus zegt: “Ik heb hen bewaard en geen van hen 

is verloren gegaan.” Het is aan ons om God en kind te zijn voor elkaar. Om wie dorst heeft, vrij 

te drinken te geven en een bron van hulp te zijn. Die opdracht is uitvoerbaar, mits je daarvoor 

gaat. Moge het lied dat we nu gaan zingen ons daarbij inspireren. 

 

 

Overweging, deel 2 (Jan Meijer) 

Oud en nieuw vieren doe je als mensheid eens per jaar. Met zijn allen om een jaar af te 

sluiten. 

Met iets minder mensen sluit je een jaar af met het vieren van je verjaardag, het trouwen of 

een jubileum. Soms sluit je met jezelf een jaar af, vooral bij een dramatische  

afgesloten kunnen worden. 

  

Allemaal nieuwe jaren die op andere data kunnen beginnen dan op 1 januari. 

Mijn jaar begon op 1 juni 2013. Met minder kunnen lopen, vervolgens in een rolstoel en op het 

dieptepunt ervan de bediening van mijn leven met mijn mond en de afhankelijkheid van 

anderen in mijn dagelijks bestaan. 

Om in het thema van deze dienst te blijven: Ik zag dagelijks een andere aarde(heden) en een 

andere hemel(toekomst). 

  

Er waren nog genoeg zegeningen te tellen. 

Mijn hersens en daarmee mijn wil die bleven werken. Liesbeth, familie, jaren lange vrienden, 

vrienden van het koor, het orkest en de duif. 

Allemaal bleven ze komen en zorgden voor aandacht, liefde, vriendschap en gezelligheid. 

  

Gelukkig ben ik in staat gebleven voor mijzelf een nieuwe hemel en een nieuwe aarde te zien.  

Verder te gaan met wat resteerde en te accepteren wat ik miste. En daarna weer ontzettend 

blij te zijn met het terugkeren van functies en daar weer verder mee te kunnen. 

Dat maakt het voor mij mogelijk dit jaar af te sluiten. Ondanks het feit dat niet bekend is hoe 

chronisch het is en of alle functies weer terugkeren. 

  

Daar ga ik overigens wel van uit dat alles weer normaal gaat functioneren. 

  

Er is een jaar voorbij en we vieren oud en nieuw. 

Niet omdat daarmee alles achter de rug is. Maar om te vieren dat er mensen zijn die je 

gesteund hebben en met je meegeleefd hebben en dat nog steeds doen. Om te vieren dat het, 

ondanks of misschien dankzij dramatische gebeurtenissen, mogelijk is een nieuwe hemel 

(toekomst) en een nieuwe aarde (heden) te zien. 
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Liefde overwint niet alles, maar kan wel heel veel aan. 
   

Mijn focus op afsluiten betekent focus op nieuwe mogelijkheden. 
   

De ervaringen van het oude jaar neem je mee en staan naast de nieuwe. Oud en nieuw in 

balans. Evenwicht. 

Alleen of met hulp. Evenwicht is evenwicht.Een gelukkig nieuwjaar met elkaar. 

 

 

Gedicht bij het thema: (Jan Meijer) 

Opgedragen aan Liesbeth, maar ook aan iedereen met een afwijkend oud en nieuw.  

Speciaal voor mijn zuster die een afwijkend nieuwjaar begonnen is door te vechten tegen haar 

ziekte en voor een positieve afloop van haar ziekte. 
   

“Het oude jaar” 
   

Een start in oude aarde 

Een nieuwe hemel was het niet 

Leven onthulde nieuwe waarde 

uit verlamming en verdriet. 
   

Zegeningen tellen als het doel 

Wat niet meer was, te accepteren 

Handelen op constructief gevoel 

Wijze lessen, dagelijks te leren 
   

Zonder nodeloos verzet 

De geest een groots gegeven  

Door alle anderen op mij gelet. 

Door acceptatie positief beleven 
   

Verlamming in de geest 

Die bleek te verjagen 

Trainen werd een feest 

Sterker worden, alle dagen. 
   

Geen angst voor 't ongewisse 

De toekomst zal 't leren 

Niet wat ik zal missen 

Maar wat ik bezit zal deren. 
   

We leven en gaan door 

Met alles wat we wensen 

We gaan er onbevangen voor 

We tarten onze grenzen 
   

Het einde van ons jaar 

Een nieuw om weer te raken 

We houden van elkaar 

Samen gaan we het weer maken. 

Een positief nieuwjaar! 

  


