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Met advent start een nieuw kerkelijk jaar en dat betekent een nieuw jaarthema. Het proces 

om tot een jaarthema te komen verloopt dit jaar echter anders dan gepland. Het uitgangspunt 

van het VO-klein is om in samenspraak met de geloofsgemeenschap tot de invulling van het 

jaarthema komen. Vanuit de geloofsgemeenschap zijn diverse ideeën aangedragen. Het VO-

klein heeft deze suggesties verwerkt in het overkoepelende jaarthema ‘Dat een nieuwe wereld 

komen zal’. Binnen dit jaarthema komen de aangeleverde onderwerpen aan de orde, is er 

volop ruimte om het jaarthema verder in te vullen en kan flexibel ingespeeld worden op 

veranderingen.  

Het ene aangedragen onderwerp leent zich beter voor een reeks vieringen, terwijl een ander 

thema uitstekend geplaatst kan worden onder een grotere thematische ‘kapstok’. Mooier is 

het wellicht om te spreken over scharen onder een tentdoek; het beeld dat de OVG al lange tijd 

symboliseert. Het voorgestelde jaarthema is als een soort tentdoek, waaronder diverse 

onderwerpen, bijdragen, sprekers, zoekers en zangers samen kunnen komen. Het VO-klein 

biedt met het jaarthema een richting die (hopelijk) uitnodigend werkt voor aanvullende ideeën. 

Daarmee draagt het jaarthema bij aan één van de OVG-doelstellingen, namelijk door met een 

diversiteit aan invullingen en uitwerkingen een toegankelijke pleisterplaats te zijn. 

Theologische aanzet 

Het jaarthema ‘Dat een nieuwe wereld komen zal’ doet bij velen 

ongetwijfeld denken aan het lied dat Huub Oosterhuis onder 

deze titel schreef, zie tekstvak. Dit vredeslied schreef hij naar 

aanleiding van Jesaja 65 en het wordt vaak in de Adventstijd 

gezongen. Het vertolkt het visioen van een nieuwe wereld zonder 

honger, dorst, conflict, lijden en geweld.  

Het kerkelijke jaar begint met advent. Voor de inhoudelijke 

uitwerking van het jaarthema kijken we echter verder dan het 

lied van Oosterhuis. 2020 is een jaar dat we niet snel zullen 

vergeten. Het is een jaar waarin veel is gebeurd en we 

grotendeels niet samen hebben kunnen komen op de 

vertrouwde wijze. We maakten kennis met het woord corona en 

hoe dit ingreep in onze wereld, samenleving en levens. De 

verleiding is groot om thematisch direct in te haken op de 

coronacrises. Echter, we lopen daarmee het gevaar van 

onderwerp-moeheid. Daarnaast zou je je kunnen afvragen of een 

crisis zelf of het daaruit opkomende vergezicht de meeste 

inspiratie biedt.         

Het woord crisis komt etymologisch van het (oud) Griekse werkwoord κρίνω (krino) voor 

onderscheiden en schiften. Het duidt op het moment van verandering en beslissen waar het 

voor de toekomst op aankomt; het moment van de waarheid. In feite zou iedere gebeurtenis 

Dat een nieuwe wereld komen zal 
waar brood genoeg – en water 
stroomt voor allen. Daar bouwen 
wij veilige buurten wonen dooreen 
in wijken van vrede in schaduw van 
bomen.  

Geen kinderen zullen daar sterven 

oude mensen maken hun dagen vol 

en jonge mensen zullen daar pas op 

hun honderdste sterven.  

Wij zullen niet voor de leegte 

zwoegen geen kinderen baren voor 

de verschrikking. De wolf en het lam 

zullen weiden tezamen: wij leren de 

oorlog af. Dat een nieuwe wereld 

komen zal waar brood genoeg – en 

water stroomt voor allen. 



hiervoor aanleiding kunnen zijn. Er gebeurt iets in de wereld of in je leven wat aandringt op 

een heroverwegen. De bestaande orde of je opgebouwde ideeën worden bevraagd. Corona 

zou ook zo’n aanleiding kunnen zijn. Toch leggen we het accent primair op wat zich als een 

nieuwe wereld aandient. Een visioen dat, te midden van de tijd, vooruit kijkt. Iets wat zich 

openbaart in een moment van waarheid. 

Met het jaarthema ‘Dat een nieuwe wereld komen zal’ sluiten we aan op een lange 

geschiedenis van profeten, zieners en zoekers. In het eerste testament maken we al kennis 

met de spanning tussen het hier-en-nu en de dag die komt. Profeten staan op, lezen hun tijd 

en voor-zien de dag van morgen. De ‘wachters van morgen’ speuren naar de komende 

dageraad. Binnen deze spanning tussen ‘nu’ en ‘nog niet’ krijgt ook het messiaans verwachten 

een plek. Het tweede testament kan daardoor niet los begrepen worden van de profeten, 

zieners en zoekers van het eerste testament. Zal de Messias de dag van morgen inluiden?   

Binnen de joods-christelijke tradities wordt die spanning niet geheel weggenomen. Mensen 

die meenden dat het messiaanse vredesrijk aanbrak, werden niet zelden door de realiteit 

uitgedaagd om hun beelden van de toekomst te herzien. Hoewel sommigen in Jezus de 

Messias of Christus zagen, bleek men uit te moeten blijven zien (en toewerken) naar de 

toekomst waarin voorstellingen als ‘het koninkrijk Gods’  en ‘het visioen van vrede’ waarheid 

zullen worden. 

Met de klassiek-Latijnse termen ‘hic et nunc’  (hier-en-nu) en ’saeculum’ (door de tijdelijkheid 

bepaalde eeuw, tijdsgeest of wereld) onderscheidde ook de vroege kerk het nu van wat komt 

en was. Tegelijk had men oog voor het buiten tijdelijke: het eeuwige (‘saecula saeculorum’ ). 

Met idealen over een nieuwe wereld beïnvloedt dit eeuwige perspectief de beweging van het 

nu naar wat toe-komt. De visoenen van een nieuwe wereld zijn: 

• geworteld in het hier-en-nu,   

• tonen zich als een mogelijke toe-komst,  

• komen op als een boventijdelijke incarnatie op een moment van waarheid. 

Uiteraard is deze tijdsontwikkeling binnen de kerken toen en nu geregeld ter discussie gesteld. 

Gaat het om een andere wereld, om deze wereld anders of beide? Is het een realistisch ideaal 

of slechts een utopie? Met andere woorden: blijven we lopen naar het beloofde goud aan het 

eind van de regenboog? Kunnen we als mensen zelf deze ideaaltypische wereld 

verwezenlijken, zijn we afhankelijk van externe hulp of stevenen we af op een noodzakelijke 

herschepping? Deze en meer vragen zijn gesteld en zou je opnieuw kunnen stellen bij het 

thema ‘Dat een nieuwe wereld komen zal’. 

Laten we in lijn met oude tradities overwegen om deze vragen niet weg te nemen. Laten we 

ze meenemen als profeten, zieners en zoekers in onze tijd. Laten we ze scharen onder het 

tentdoek boven ons samenkomen. Wat kunnen we met de oude belofte dat een nieuwe 

wereld komen zal? Lukt het ons om thema’s en lijnen uit te denken, om visioenen te schetsen 

en stappen te zetten naar een nieuwe wereld? Hoe houden we de hoop levend, de liefde lief 

en het vertrouwen groot in wat op ons toe-komt? Hoe vieren we in het licht van de Eeuwige 

onze tijd? Welke emoties komen vrij als we kijken naar de dag van morgen? Etc.  



 

 

Enkele lijnen en thematische ruimtes 

Hoewel het jaarthema open is opgesteld en expliciet gezamenlijk verder ingevuld kan worden, 

zijn er een aantal lijnen die niet kunnen ontbreken. Ook een tentdoek zit met een aantal lijnen 

vast. Eén van de tentlijnen wordt gevormd door het ritme der tijden, zowel in de natuur als in 

het liturgische jaar. De zogenoemde cycli rondom de hoogfeesten komen het meest tot hun 

recht als er enige samenhang is per (aanloop)periode. Idealiter voegt een eventuele externe 

spreker zich ook binnen die lijn. Verder zijn er al enkele thema’s aangedragen die zich lenen 

voor een lijn of lint door het jaar. Het kan zijn dat, nu er een breed jaarthema voorligt, jij ook 

een waardevolle lijn of themareeks kunt toevoegen. Tot slot zijn er ook losse vieringen 

mogelijk die op een eigen wijze een plek vormen in het bredere geheel.       

1. Kerstkring (Advent – Kerst – Driekoningen – Marialichtmis) uitkijken naar en 

ontvangen van een nieuw begin 

De weken van advent staan in het licht van groeiende hoop op de komst van het kindje Jezus. 

De wereld raakt met Maria zwanger van de hoop op een nieuw begin. Eerst aarzelend, maar 

langzamerhand steeds duidelijker en krachtiger. Wij volgen dit proces van groeiende hoop 

tijdens de adventszondagen. Het hoogtepunt wordt bereikt op kerstavond, wanneer het 

kindje geboren wordt. Het enthousiasme en het feest van de nieuw ingeluide tijd houden we 

vast tot Driekoningen. Met Marialichtmis pakken we die lijn weer op door stil te staan bij het 

moment dat Jezus (net als alle joodse jongens) in de tempel opgedragen wordt aan God. 

Ironisch genoeg zal de nieuwe tijd die Jezus belichaamt juist botsen op de tempelautoriteiten.  

Thema’s: 

29-11 1e Advent Verandering op komst; niets 
is onmogelijk! 
Kerntekst: Lukas 1: 26-38 

Een engel vertelt Maria dat zij zwanger zal worden van 
Jezus. Haar leven zal voorgoed veranderen en met haar 
breekt een nieuwe tijd aan. Niets is bij God onmogelijk: er 
doemt een nieuwe tijd op. 

06-12 2e Advent Lof door gedeelde 
verwachting; het 
onmogelijke gebeurt. 
Kerntekst: Lukas 1: 39-56 

Elisabeth blijkt zwanger en haar baby springt op bij het 
horen van Maria’s stem. Het onmogelijke gebeurt: een 
oude, onvruchtbare vrouw wordt zwanger en Maria zingt 
een loflied. Het is een lied tegen de draad in, tegen de 
wereld die we kennen. Een lied dat veel 
verzetsbewegingen geïnspireerd heeft. 

13-12 3e Advent Oud verbond krijgt nieuw 
leven 
Kerntekst: Lukas 1: 57-80 

Met de geboorte van Johannes, de zoon van Elisabeth, 
staat er een heraut van het nieuwe leven op. “Oude 
beloftes worden waar!”, zo heft Zacharias het loflied aan.  

20-12 4e Advent Dat een nieuwe wereld 
komen zal 
Kerntekst: Jesaja 65: 17-25 

Zou dit dan ook de tijd zijn waarover Jesaja profeteerde? 
De tijd dat er een nieuwe wereld komen zal? Naders dan 
eindelijk het Messiaanse vrederijk?  

24-12 Kerstavond Inluiden van het nieuwe 
begin 
Kerntekst: Lukas 2: 1-20 

Lofliederen rondom de geboorte van het kind dat de 
hoop op een nieuwe wereld belichaamt. 

25-12  Kerstmorgen Stilstaan bij de geboorte van 
het nieuwe begin 
Kerntekst: Lukas 2: 8-20 

De eerste getuigen van het prille begin. De outcast 
(herders) komen op bezoek. Het nieuwe leven kijkt hen al 



in de ogen, al is er van het messiaanse vredesrijk nog 
weinig te merken. 

27-12 
 

 
 

2021 - What’s in the name? 
Kerntekst: Lukas 2: 21 

Als de toekomst een gezicht of een naam krijgt, welke zou 
je dan kiezen? Na achtdagen krijgt het kindje van Maria 
de naam Jezus (God redt) en daarmee heeft de toekomst 
een gezicht. Voor ons nadert 2021. Los van hoe we de 
toekomst noemen, is het een spannende vraag hoe die 
zal zijn.   

03-01 Driekoningen Cadeaus bij de geboorte van 
een nieuwe tijd 
Kerntekst: Mattheüs 2: 1-12 

De eerste viering van 2021 valt samen met Driekoningen. 
Het feest dat ook wel het oosters-kerstmis genoemd 
wordt. Met cadeaus komen magiërs uit het Oosten naar 
de geboorte van het kind. Hoe ontvangen wij de 
toekomst waarvan dit kind een gezicht en een naam is? 

31-01 Marialichtmis 
(valt op: 2 feb) 

Simeon en Hanna zingen 
God lof voor de nieuwe tijd 
Kerntekst: Lukas 2: 22-40 

Jezus wordt opgedragen in de tempel. Twee oude 
mensen komen naar de tempel en herkennen in dit kind 
de intrede van een nieuwe tijd. Ze voorzien ook dat dit 
niet vanzelf zal gaan. Toch zingen ze vol vertrouwen 
Godlof voor het nieuwe dat ze zelf niet meer volledig 
waarheid zullen zien worden. 

 

Voor de 3e en 4e adventszondag stonden al externe overwegers. Op dit moment wordt 

onderzocht wie van hen nog beschikbaar is en of zij zich kunnen voegen binnen de gestelde 

overkoepeling.  

 

2. Oude woorden, nieuwe tijden – hoe vertellen we het verhaal?  

(samenvoeging van ideeën van Jan Rodenboog en Edo Vellenga) 

Verkenning, herontdekking en vernieuwing van klassieke woorden, begrippen en rituelen. 

Wat zou hun betekenis kunnen zijn in het licht van onze tijd en wat daaruit opkomt? Wat 

kunnen we met begrippen als bijvoorbeeld gerechtigheid, openbaring, offers, koninkrijk Gods 

en einde der tijden? Hoe kunnen we brood en wijn delen in onze tijd? Welke nieuwe rituelen 

ontstaan er bij het thuis (mee)vieren? Etc..  

 

3. Mens zijn in relatie tot… 

(n.a.v. suggestie Lida Weeda) 

anderen, economie, de natuur, G’d, etc.. Tussen verantwoordelijkheid en afhankelijkheid. Er 

zijn diverse thema’s te scharen onder mens zijn in relatie tot. Zo ook de verschoven viering 

van Trees van Montfoort (groene theologie) naar oktober ’21. 

 

4. Loslaten van toekomst- en godsbeelden 

(n.a.v. suggestie Martin Ettema) 

Bij een nieuwe wereld horen nieuwe dromen. Onder deze noemer staan we niet zozeer stil bij 

de inhoud van het nieuwe, maar maken we plaats voor het loslaten van het oude. Beelden en 

benaderingen van weleer die we loslaten, omdat we ze als een ballast en hindernis naar de 

toekomst meezeulen.  



5. Paaskring - Val en opstand van Tempel, Jezus en Kerk ( Aswoensdag – veertigdagentijd 

– goede week – Pasen – Hemelvaart – Pinksteren) 

Tijdens de paaskring volgen we Jezus die zijn droom over een nieuwe wereld, over Gods 

koninkrijk, ziet botsten op bestaande machtsstructuren. We leven toe naar het naderende 

einde, wat meteen ook een nieuw begin inluidt. Tijdens de veertigdagentijd kijken we alvast 

vooruit in een periode van afzondering, verstilling en bezinning. Vervolgens komt met 

Palmpasen een euforische intocht van Jezus, waarvan je eigenlijk al aanvoelt dat zijn 

vernieuwende koninkrijk niet anders dan kan leiden tot een confrontatie op één van de 

kernaspecten van het joodse religieuze leven. Immers, Jezus identificeert zich zo met zijn 

tempelkritiek dat hij de val en het einde van de tempelcultus voorziet en belichaamt. Het 

betekent ook zijn einde dat tegelijk een nieuwe tijd inluidt. Juist deze historie raakt aan de 

bedreigde kerkcultus in onze tijd. Ontstaat er iets nieuws? Waar botst het op welke 

structuren? 

Deze kring verdient nog inhoudelijke uitwerking. Het voorstel van de theoloog is om parallel 

aan de vieringen een reeks te ontwikkelen in de vorm van (online) leerhuizen a.d.h.v. het 

recent uitgekomen boek ‘Jezus – reconstructie en revisie’ van Henk Bakker (september 2020). 

Het bevat een prachtige, historisch-kritische reconstructie van de tijd en context van Jezus. In 

het Nederlands taalgebied is er de afgelopen tien jaar geen werk meer verschenen dat deze 

materie positief-kritisch vanuit hedendaagse wetenschappelijke inzichten benadert. Idealiter 

nodigen we Henk Bakker ook uit. Met name zijn reconstructie van de confrontatie van Jezus 

op de tempelpraxis biedt een verdiepingslaag die de voorbereidingsgroepen kan helpen op 

een frisse manier tegen Jezus aan te kijken. 

Hoe dit precies te vertalen naar concretere thema’s volgt nog. 

6. Crisiservaringen en zingeving    

(n.a.v. inbreng theologisch medewerker) 

Hoe kan crisis nu en toen aanleiding zijn tot levensbeschouwelijke heroriëntatie? Binnen de 

theologie is crisiservaring en kwetsbaarheid weer een hot item. Iemand als Christa Anbeek 

(interim-rector Remonstrants Seminarium) ziet juist in de crisiservaring een bron van 

openbaring om het bestaande anders te leren zien.  

Onder deze reeks kan ook expliciet stilgestaan worden bij ervaringen van verlies en rouw. 

Denk hierbij aan het verlies van de zondagse kerkgang, geloofsgemeenschap zijn en elkaar 

zien. Ook het mogelijk tijdelijke verlies van een gebouw raakt aan rouwprocessen. Als OVG 

mag daar expliciet aandacht voor zijn de komende tijd. 

Tot slot enkele losse thema’s: 

• Zorg met de vraag hoe het leven langzaam naar het einde gaat – Karin Heessen 

• Eenzaamheid – Wil van den Broek 

• (Bijbelse) beloftes; realistisch, visionair of utopisch? – suggestie theoloog   

• Jezus: het verhaal van een leven’ Shusako Endo – Janita Rutgers (mogelijk vanuit een 

leeskring). Suggestie theoloog: mogelijk te combineren met de paaskring 

• Geluk en geloven & hopen en vertrouwen 


