
 
 
 

 

 

het woord van de week 
 

 
Psalm 121:1,2 

Ik hef mijn ogen op naar de bergen: 
vanwaar zal mijn hulp komen?  

Mijn hulp is van de Here,  
die hemel en aarde gemaakt heeft.  

 
Als een onbeschreven blad ligt er weer een heel nieuw jaar voor 
ons. Een schone lei! Nieuwe kansen? Of heeft het nieuwe jaar op 

voorhand al iets dreigends? 
Wat gaat er gebeuren, hoe zal het dit nieuwe jaar gaan? Zul je gestelde doelen 
bereiken: het fel begeerde diploma halen, promotie maken, of ‘gewoon’ weer 
werk vinden en vul zelf maar verder in.  
We hebben het dan nog helemaal niet over díe zaken waarop je sowieso geen 
vat hebt, zoals je gezondheid bijvoorbeeld.  
 
Hoe ook, ieder van ons zou eigenlijk wat graag, al was het maar een heel klein  
beetje, houvast hebben. Tenminste een stukje zekerheid, voor als het gaat om 
al de genoemde (en niet genoemde) zaken met betrekking tot het nieuwe jaar, 
uiteindelijk: je persoonlijk leven. 
Heel wat mensen zoeken daarom die zekerheid, dat zicht en houvast. Niets is 
daarbij te gek. Ieders toekomst is uiteindelijk koffiedik kijken! Maar als er dan 
maar iets in te lezen staat…! Waarom de toekomst niet laten spellen door de 
sterren of laten uitleggen door een stel kaarten. Gewoon kunnen kijken in een 
glazen bol of de palm van de hand laten lezen? Zal dit alles echt zekerheid 
geven en zicht op wat er te verwachten valt? 
 
Wat bij dit soort zaken in elk geval zeker is, is de geestelijke donkerheid en 
gebondenheid die dit alles teweeg brengt en dat, omdat het allemaal niets 
anders dan van en uit de duisternis is! U weet wel, de duisternis waarvoor de 
Zoon van God kwam om die te doorbreken. Om die - de werken van de duivel -  
te verbreken.  
Hoort u kerst nog (na)klinken: Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard,  opdat 
Hij de werken van de duivel zou verbreken ( 1 Joh. 3:8). 
 
Het is dan ook wijzer en verstandiger je houvast elders te kiezen. Dat is wat 
uiteindelijk de psalmist doet. Niet de ogen gericht op koffiedik, de sterren, een 
kaartspel, de handpalm of de glazen bol, maar omhoog naar de bergen. Voor 
wie vanuit kerst Christus kent,: Golgotha! Daar klonk dat het volbracht is en 
dat betekent niets minder, dan dat wie zijn leven in Gods hand legt, vanuit het 
volbrachte werk van Jezus Christus shalom en zekerheid mag verwachten. Mijn 
hulp en verwachting is van de Here, van niemand minder dan Hem die hemel 
en aarde gemaakt heeft. Dat houdt in dat Hij alles onder controle heeft!  
Daarom: een gezegend nieuw jaar!  


