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Een nieuw jaar… 
Het is de eerste dag van het nieuwe jaar. Elke keer een duidelijk markeringsmoment van het 

oude dat voorbij is, en het nieuwe dat gekomen is, en ook nog zal komen. 

Een moment van verwachting, van hoop op iets nieuws, …of misschien angst, angst voor 

wat zal komen. 

(en voor sommige mensen de gelegenheid voor goede voornemens) 

 

Ooit lang geleden zag ik een een uitspraak waarin de overgang van een nieuw jaar werd 

vergeleken met een muur. De uitspraak: 

“Ik sprong over de muur… en alles was hetzelfde…” 

De wereld was niet veranderd, was nog steeds hetzelfde. (Snoopy) 

Moedeloos? 
Is de wereld van gisteren nog steeds dezelfde als die van vandaag?  

Misschien komt er iets aan waarop je je verheugt en wat alles anders zal maken. Misschien 

ga jij morgen, of volgende week, weer naar je werk, naar school en constateer je ook dat er 

niets veranderd is? Dat er niets zal veranderen, en dat we rustig voortkabbelen of, wat 

minder positief ‘alles in dezelfde sleur’ verder gaat. Een uitzichtloze situatie die nog steeds 

uitzichtsloos is. 

Ergens in de Bijbel zegt een wijs man 
Prediker 1:9, 10 

Wat er was, zal er altijd weer zijn,  

wat er is gedaan, zal altijd weer worden gedaan.  

Er is niets nieuws onder de zon. 

Wanneer men van iets zegt: ‘Kijk, iets nieuws, ‘ 

dan is het altijd iets dat er sinds langvervlogen tijden is geweest. 

 

Het is een wat troosteloze, gelaten uitspraak, een gedachte die je naarmate je ouder wordt 

kan overvallen en in een soort moedeloosheid kan laten zitten. Ook in een nieuw jaar. 

Overigens is van deze zelfde schrijver een van zijn eindconclusies: Geniet daarom van wat 

God je gegeven heeft, met de vrouw van je jeugd. 

Nieuw 
Wanneer je de Bijbel kent, het grote verhaal dat daarin is neergelegd, zie je dat de Bijbel 

gaat over God. Hoe Hij telkens weer iets nieuws begint, laat gebeuren.  

Zaken waaruit telkens duidelijker wordt wie Hij is, wat Zijn plan is. 

Het grote verhaal 
In een paar (zeer) grote stappen.. 

 Het begint met de schepping – iets totaal nieuws 

 Hij maakt zich bekend als de God die is: Ik ben die Ik ben (Exodus 3:14) 

 Hij verwerft zich een volk dat zichtbaar maakt wie Hij is 

Wanneer ze onderdrukt worden bevrijdt Hij ze op een krachtige manier die zijn grootheid 

zichtbaar maakt, over machthebbers, kwade krachten en de natuur, en leidt Hij ze naar 

een beloofd, nieuw land.  

In dit alles wordt duidelijk wie Hij is en hoe Hij voor zijn volk zorgt. 
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 Wanneer het volk het helemaal verbruidt, God schoffeert en verlaten heeft, en uiteindelijk 

voor een groot deel in ballingschap wordt weggevoerd, laat Hij ze niet aan hun lot over, 

Hij geeft ze een belofte 

Jesaja 40:27, 28 

Jakob, waarom zeg je-Israël, waarom beweer je:  

‘Mijn weg blijft voor de HEER verborgen, mijn God heeft geen oog voor mijn recht’? 

Weet je het niet? Heb je het niet gehoord?  

Een eeuwige God is de HEER, schepper van de einden der aarde.  

Hij wordt niet moe, hij raakt niet uitgeput, zijn wijsheid is niet te doorgronden. 

Hij geeft het volk een perspectief… niet op hun omgeving of omstandigheden maar in de 

eerste plaats op wie Hij is. Hij is God groter dan welke menselijke machthebber dan ook, 

groter dan destructieve machten die er op uit zijn Zijn werk te vernietigen. 

En: 

Jesaja 43:18, 19 

Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd, laat het verleden nu rusten. 

 

Zie, ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het-heb je het nog niet gemerkt?  

Ik baan een weg door de woestijn, maak rivieren in de wildernis. 

 

Hij is een God die zich richt op heel de aarde en Hij doet iets nieuws. Iets groots: ‘zie je het 

niet…’ Hij is een God groter is dan welke menselijke machthebber dan ook, groter dan 

destructieve machten, groter dan welk natuurgeweld dan ook, Hij zal droogte veranderen in 

vruchtbaarheid, dood in leven.  

Dat is HOOP, dat is iets nieuws, het (telkens) nieuwe perspectief is: HIJZELF.  

Jezus en het grote verhaal 
Deze God is als mens naar de aarde gekomen en heeft zelfs de laatste vijand, de dood 

verslagen: Nieuw leven gegeven.  

Het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen (2 Corinthiers 5:17). 

En als je Jezus kent ben je deel uit gaan maken van dat volk van Hem, een volk van hoop. 

Hoop op een leven met Hem, hoop op een nieuwe toekomst. Je ziet hoe machtig deze God 

is en hoe hij, zoals Hij gezegd heeft alles weer nieuw zal maken: 
Openbaring 21:5   

En Hij die op de troon zat, zei: ‘Zie, Ik maak alles nieuw!’ 

 

Heb je het grote verhaal gehoord – het gaat verder, jij/wij zijn onderdeel – van dat volk, een 

volk dat leeft, nu, in de verwachting van dat nieuwe wat bezig is zich te ontvouwen, zie je het 

niet…?  

Het mooie is dat dit geldt voor Gods volk wereldwijd en dus ook voor ons, als kerk hier en nu: 

zie je het niet, de hoopvolle tekenen in je midden?  

In je MC, in de buurt, in Groningen, in ….  

 

We dienen de almachtige, enige werkelijke God, hoog verheven boven onze wereld en zo 

dichtbij, mens geworden. Hij is degene die iets nieuws laat groeien, Zijn Koninkrijk wordt 

zichtbaar – ondanks omstandigheden. Hij is de hoop en de verwachting voor het nieuwe jaar. 

Wie of wat zouden we vrezen… 

Zie je het niet.. het ontkiemt, heb je het nog niet gemerkt…? 

Allemaal een gezegend nieuwjaar gewenst! 


