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Preek voor Oudejaarsdienst 2022 (Wim Hollart) Buurtkerk 

RICHTEREN       7 : 1-8, 19-22 

2 KORINTIËRS 12 : 9-10 

“Toen zei de HEER tegen Gideon : “Het leger dat je bij je hebt is te groot”.                              

(Richteren 7 : 2a). 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus ! 

De traditionele psalm van Oudejaarsavond, die wij gezongen hebben, psalm 90, weet op een 

nuchtere manier neer te zetten hoe vergankelijk een mens is. Hoe fraai dit aardse bestaan ook 

is, hoe oud we ook kunnen worden, 70 of 80 of 90 jaar, in een eeuwig perspectief stelt het 

allemaal niets voor. Zoals de Prediker uit het gelijknamige bijbelboek het zo opbeurend 

opmerkt : de tijd zal spoedig aanbreken dat niemand meer weet heeft van ons bestaan. Aan de 

ene kant is die uitspraak uiteraard ontzettend waar, aan de andere kant is het natuurlijk bijna 

onmogelijk om ons de wereld zonder ons voor te stellen.. Want in alles wat wij van de wereld 

zien, staan wij zelf in het midden. We kunnen niet met andere ogen kijken dan de onze. We 

kunnen letterlijk alleen maar om ons heen kijken. Psalm 90 draait dit egocentrische 

wereldbeeld om en plaatst het in een goddelijk licht. Als er één blik is, die blijft, dan is het de 

blik van God. Geen vergankelijkheid. Geen toevalligheid. Er is een perspectief dat het alles 

overstijgt.  

Een perspectief waarin alles wat er bestaat in een oogopslag gevangen kan worden. Dat is 

God.      Het is deze tegenstelling bij uitstek. Deze confrontatie met de sterfelijkheid door de 

gedachte aan een eeuwig wezen, die kan leiden tot religieuze gedachtes. Waar wij mensen ons 

tijdelijk en sterfelijk weten, ontstaat snel het verlangen naar iets of iemand die blijft. Die al 

ons gekrakeel overstijgt. Die er was, is en zijn zal. En dat brengt mij bij het eerste punt dat ik 

graag vanavond wil onderstrepen : Religie is verlangen naar verbinding van ons tijdelijke, 

voorbijgaande bestaan, met een eeuwig houvast. God is ons anker in een tijd die maar 

voortschrijdt. Een anker dat zin geeft aan ons bestaan. Een anker dat maakt dat we niet 

doelloos door de tijd heen schieten de nietsigheid in. Dat iets van de goddelijke eeuwigheid 

ons zin en stevigheid geeft. Dat is de essentie van ons samenzijn hier. Hoe dit nu te verbinden 

met de lezing uit het boek Richteren ? Eerlijk gezegd is die tekst uit het boek Richteren best 

ingewikkeld. Althans : het is duidelijk waarom de Heer vindt dat Gideon er niet met een groot 

leger op uit moet trekken. Als het om duizenden soldaten zou gaan, dan zou je zomaar kunnen 

denken, dat de overwinning mensenwerk is. Maar dat is niet de bedoeling : het is Gods 

reddende en sparende optreden dat Israël een plek in het beloofde land zal garanderen.  

Het beloofde land – en later voor christenen Gods Koninkrijk – is niet iets wat mensen zelf 

kunnen bereiken. Dat leidt maar tot hoogmoed en ellende. Waar ter wereld pogingen gedaan 

worden en werden om Gods Koninkrijk te vestigen, blijkt vooral de hel op aarde aan te 

breken. Nee – en dat is het tweede punt dat ik wil benadrukken - : bij Gideon lezen we een 

oefening in bescheidenheid. God heeft mensen nodig. Maar God doet het uiteindelijk. 

Vandaar het verhaal over die driehonderd slurpende mannen. Ze slurpen als honden. Waarom 

eigenlijk ? Is het, omdat God vooral de ongecompliceerdheid van de slurpende mensen 

waardeert ? De meeste mensen zijn netjes opgevoed en gebruiken hun handen als kommetjes. 

Maar niet de driehonderd. Een andere verklaring is, dat het gewoon ging om het terugbrengen 

van het aantal. De meest verhitte, dorstige soldaten, zullen de gelegenheid wel te baat nemen 
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om zich helemaal nat te maken, door met hun handen water over hun hoofd te gooien. Een 

derde verklaring is dat de 300 zich plat op de oever neer werpen, haastig wat water naar 

binnen slurpen en alweer in het gelid staan, als de anderen pas neergeknield zijn. Zij zijn 

vlugger, meer paraat tot de strijd dan de andere groep. Er zijn zelfs commentatoren, die een 

verwijzing zien naar honden, die in Egypte altijd  heel voorzichtig drinken uit de Nijl om niet 

door krokodillen opgegeten te worden. Kortom : Eigenlijk weten we niet wat het betekent.  

Staan blijft, dat de uitgelezen Gideonsbende gerust met honden vergeleken mag worden. Hoe 

het ook zij, de boodschap is hier in elk geval, met de als honden slurpende mannen, dat we het 

niet allemaal van onszelf moeten of hoeven te verwachten. We hoeven het niet alleen te doen. 

Waar de moderne wereld ons telkens toeroept in onze neo-liberale tijd, dat succes een keuze 

is, met als andere kant van de medaille : als het je niet lukt, is het je eigen schuld, daar roept 

de bijbel ons op tot vertrouwen. Tot weten, dat het belangrijkste ons gegeven wordt. En dat 

brengt mij bij het derde punt, dat ik graag wil onderstrepen. Want het is een belangrijke 

vingerwijzing, zoals de apostel Paulus in de 2e bijbellezing zegt, dat hij de voorkeur geeft aan 

het roemen in zijn zwakheden. Als hij, de mens Paulus, zwak is, dan is hij pas goed tot zijn 

werk in staat. Want dan kan de kracht van Christus in hem wonen, hem vervullen. En door díe 

kracht kan hij de mensen bereiken en zo een ware apostel zijn. Door die kracht mogen wij er 

zijn. Dat is het belangrijkste wat ons gegeven wordt. En het betekent dat het goed komt. Of 

ten diepste : dat het goed is ! Waar wij mensen zwoegen en ook moeten zwoegen door heel 

het leven heen, daar mogen we op God vertrouwen, die ons werk wil bevestigen. Althans, als 

dat werk is, dat er werkelijk toe doet. Als het werk is tot zijn eer. Als we iets doen, wat onze 

naaste en onszelf ten goede komt. Of dat in elk geval proberen.  

Ook daarin kunnen we iets leren uit het Gideon verhaal. En dat brengt mij bij mijn vierde 

opmerking vanavond.  Want wat had het kiezen van deze kleine groep strijders nu voor 

resultaat ? Het wordt uiteindelijk het verhaal van een trucage aanval. Deze aanval, die dus 

zonder wapens werd uitgevoerd, illustreert niet zozeer de spreuk : wie niet sterk is moet slim 

zijn, als wel het feit dat het de Heer is, die met deze driehonderd slurpers Israël bevrijdt. De 

wapenloosheid komt uit in het opvolgen van Gideons bevel om te roepen : “Voor de Heer en 

Gideon !” Elke strijder had een brandende fakkel in een kruik. Het plotselinge opflikkeren van 

zoveel brandende fakkels in de duisternis, begeleid door het oorverdovende geschal van de 

ramshoorns, veroorzaakt onder de Midjianieten een grote paniek.  Het leger van de vijand 

raakt in verwarring, maar….waar blijft het zwaard ? De vijand die het opgenomen heeft, 

vergaat er door : “De Heer liet de Midjanieten in heel het kamp het zwaard tegen elkaar 

opnemen”. Tot ze uiteindelijk overhaast de vlucht nemen. Niet het vertrouwen op het zwaard 

wint het uiteindelijk, maar de kleine ongewapende groep, die vertrouwt op de Heer. 

Terugkijkend op het afgelopen jaar roept dat nog eens in herinnering alle oorlogen en 

burgeroorlogen, zoals de gebeurtenissen in de Oekraïne en in Syrië en op nog zoveel andere 

plekken in deze wereld.  

Dat zet ons dan aan het denken en het roept de gedachte op dat niet het zwaard en de 

vernietiging het laatste woord hebben maar het vertrouwen op echte solidariteit en liefde van 

mens tot mens. De mens kan een roofdier voor de andere mens zijn, maar ook een Lichtdrager 

in deze moeilijke tijden.      En dat brengt mij bij mijn vijfde en laatste opmerking, een 

opmerking over de betekenis van dit verhaal voor ons. In elke kerkdienst opnieuw spreken we 

een verwijzing uit naar onze levensopdracht. We verlaten de kerk met de zegen. Een zegen 

over onze verantwoordelijkheid, voor onze geloofsgemeenschap, met haar taak in de wereld, 
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met haar noden. Dat is de levensopdracht, waarover we Gods zegen vragen. In dat gebed om 

de zegen, om de bevestiging van het werk van onze handen, en ook bij de driehonderd 

slurpende mannen van Gideon, klinkt een vertrouwen door. Het is niet zinloos wat we doen in 

ons leven. Een leven van liefde, dát doet er toe. Ons werk doet er toe. Ons bestaan is niet 

zinloos, maar wordt door een eeuwige Hand gedragen. De bijbel is een hartstochtelijk appel 

om geen genoegen te nemen met de leegte in deze wereld en een weg met God te gaan. Maar 

ook om God te blijven vertrouwen en het met zijn kracht te wagen. Het straalt van zoekers af 

als zij die weg willen gaan. Als wij de woorden niet meer vinden en de moed ons ontzinkt, 

kunnen mensen om ons heen het ons vertellen. Want er blijft iets te zien van de gekomen 

Heer.  

Zijn aanwezigheid heeft Israël en de wereld getekend en ook ons land aangeraakt en 

gestempeld. Zelfs van een soms amechtige, moe gebeukte en moedeloos gemaakte gemeente 

straalt dit nog af. De essentie van hier vanavond oudejaar vieren is : tot hiertoe heeft de Heer 

ons geholpen. En met Zijn hulp en zegen en met ons vertrouwen daarop, mogen we het nu 

komende nieuwe jaar ingaan !                                                                              AMEN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


