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- oudjaarsdag 

 
 
thema: God heeft het laatste woord 
[Dit is een tweeluik met de dienst van nieuwjaarsdag: God heeft het eerste woord] 
 
liturgie: 
votum en groet 
Ps.91:1,8 
gebed 
lezen: Heb.1:1-2:4 
NLB 513: God heeft het eerste woord 
preek: Heb.1:2 God heeft het laatste woord 
psalmgebed Psalm 90** 

zingen: Ps.90:1 
lezen: Ps.90:2,3,4,5 (berijmd) 
zingen: Ps.90:6 
lezen: Ps.90:7 (berijmd) 
zingen: Ps.90:8 

gebed 
collecte 
NLB 245 ‘k Wil U, o God, mijn dank betalen (let op: NLB heeft 3 coupletten!) 
zegen 
 
  



Gemeente van Christus, 
 
** God heeft het laatste woord! 
 
God heeft het laatste woord! Dat is de boodschap op deze laatste dag van het jaar, in de 
laatste uren van de dag. God heeft het laatste woord! 
 
Op zo’n laatste dag kijk je rond in de wereld. En daar helpen TV, internet en sociale me-
dia je bij. Hoogtepunten en dieptepunten komen langs. Indrukwekkende sportprestaties, 
dramatische ongelukken, oplopende spanningen. Belangrijke mensen met belangrijke 
thema’s en uitspraken. Zorgelijk kijkende ministers, agressieve activisten, dominante 
wereldleiders. Ze roepen van alles, waarschuwend of aansporend, ernstig of cynisch. Ze 
hebben vast allemaal een punt. Maar wie er ook het hoogste woord voert, God heeft het 
laatste woord! 
 
Je kunt rondkijken in je leven. De gebeurtenissen die je geraakt hebben, de beelden die je 
bijblijven, de woorden die je gesproken hebt, de kansen die je gemist hebt. Er zijn mo-
menten waaraan het jaartal 2019 blijft kleven. Je omzet. Je ziekte. Het feest. De schei-
ding. Het afscheid. De vakantie. Stemmen uit het hele jaar hoor je nog in je hoofd. Wat zij 
toen zei. Wat hij naar je riep. Wat je zelf dacht en wat je voelde. Maar welke stem ook het 
hardste klinkt, God heeft het laatste woord! 
 
Je kunt het gezellig maken. Met familie, met vrienden. Hapjes op tafel, romantisch pro-
gramma op de TV: oudejaarsconference, concert, jaaroverzicht. Een beetje sociaal doen. 
Wat grappen maken. Pilsje erbij. Een wijntje. En nog een, en nog een. Vuurwerk klaarleg-
gen. Whatsapp en Instagram in de gaten houden om te kijken wat je vrienden doen. En af 
te spreken waar je elkaar straks zult treffen. En hoe laat. Maar wie er ook het mooiste 
verhaal vertelt vanavond, God heeft het laatste woord! 
 

** hoe weet je dat zo zeker? 

 

God heeft het laatste woord. Dat is mijn boodschap op deze oudjaarsdag. Waarin ande-

ren het hoogste woord voeren, andere stemmen in je hoofd veel harder klinken en ande-

ren je betoveren met de mooiste verhalen. God heeft het laatste woord! 

 

Misschien moet je even omschakelen bij zo’n uitspraak. Omdat je van deze dag een ge-

zellige dag wilt maken en je plannen hebt voor een feestelijke avond en een gezellige 

nacht. Dan ervaar je zo’n uitspraak over Gods laatste woord misschien zelfs wel als een 

spelbreker.  

Of omdat je bepaald gevoel hebt bij oudjaarsdag. Moet er geen aandacht zijn voor de 

weemoed, de herinnering, de onbeschermdheid en het gevoel van tijdelijkheid? Mogen 

de persoonlijke gevoelens van mensen er niet zijn? Van gemis en verlies, van eenzaam-

heid en onzekerheid? Dan lijkt zo’n opmerking dat God het laatste woord heeft niet erg 

pastoraal.  

 

God heeft het laatste woord. Misschien roept deze uitspraak een heel andere reactie bij 

je op. Het klinkt zo stellig. Maar jij hebt best je vragen en je twijfels hebt over God. Hoezo 

heeft God het laatste woord? Waar heb je het over? Hoe weet je dat zo zeker? Waar hoor 



je God dan spreken? Moeten we het niet over het zwijgen van God hebben? Over zijn 

verborgenheid? Over het probleem dat je zijn stem niet hoort, zijn aanwezigheid niet er-

vaart en zijn bestaan niet kunt bewijzen? Waar heb je God dan gehoord in het afgelopen 

jaar? Of bezig gezien? Het lijkt er juist op dat alles maar doorgaat. Dat de ontwikkelingen 

niet te stoppen zijn. De wapenwedloop, de klimaatveranderingen, de aanslagen en be-

dreigingen. De groei van de wereldbevolking en de overbevolkte vluchtelingenkampen. 

Als God zou spreken, zou hier toch een oplossing voor komen? 

 

God heeft het laatste woord. Dat is een uitspraak die vragen oproept. Vooral als je dat 

‘laatste woord’ erg opschuift naar de toekomst. Dat God aan het eind het definitieve 

woord spreekt. Maar voor het hier en nu lijkt God niets van zich te laten horen. Hij grijpt 

niet in. Of Hij er nu is of niet, het lijkt erop dat we behoorlijk aan onszelf overgeleverd 

zijn als mensheid op aarde. En we het zelf moeten rooien. In ieder geval voorlopig. Laten 

we ons erop richten om het zo goed en gezellig mogelijk te houden.  

 

Nee, je weet dat het anders ligt. Je gelooft dat God er is, ook al weet je niet goed waar 

God dan is en hoe Hij bezig is. Je bent niet voor niets naar de kerk gekomen, ook heb je 

misschien best een hoop vragen. Je wilt graag verder kijken dan je neus lang is. Maar wat 

is er dan over Gods laatste woord te zeggen? 

 

** God heeft zijn laatste woord al gesproken! 

 

God heeft het laatste woord. Dat is het thema op deze laatste dag van het jaar. Maar wat 

is dat precies? We lazen Hebreeën 1 als schriftlezing. Als je je verdiept in wat daar staat, 

dan kom je tot een verrassende conclusie: In dit bijbelgedeelte staat dat God zijn laatste 

woord al heeft gesproken!! 

 

De brief begint met de krachtige opening: ‘God heeft in het verleden op allerlei manieren 

en plaatsen door de profeten gesproken tot onze voorouders. Maar nu de tijd ten einde 

loopt heeft Hij tot ons gesproken door zijn Zoon.’ Jezus Christus is Gods laatste en beslis-

sende woord in de wereld! God heeft door Hem voor eens en voor altijd in de wereld uit-

gesproken wat Hij wil zeggen. Er komt geen nieuw woord meer. Tenminste geen nieuwe 

boodschap van God. Hij heeft zijn laatste woord gesproken. 

 

Ik kan me voorstellen dat dit wat verwarrend is. Dat vond ik zelf eerst ook wel. Bij zo’n 

thema ‘God heeft het laatste woord’, denk je eerst aan iets anders. Meer aan God die alles 

bestuurt, bij wie uiteindelijk alles goed komt, die het eindoordeel uitspreekt. God heeft 

het laatste woord. Zoals een rechter het laatste woord heeft nadat iedereen zijn of haar 

zegje heeft gedaan. Zoals een vader of moeder het laatste woord heeft en de knoop door-

hakt. Zo zal God het laatste woord hebben, na alle stemmen, verhalen en woorden van 

mensen. Hij beslist wat er van 2019 meegaat naar de eeuwigheid en wat er wordt ver-

nietigd.  

 

Dat klinkt allemaal mee in het thema dat God het laatste woord heeft. En tegelijk is Gods 

laatste woord een woord dat nu al bekend is. Omdat God in Jezus Christus zich defintief 



heeft uitgesproken in onze wereld. We moeten het dus over Jezus Christus hebben, als 

we nadenken over wat God ons te zeggen heeft. En wat God zeggen gaat.  

 

God heeft het laatste woord in deze wereld. Dat gaat Hij nog spreken. En tegelijk heeft 

Hij dat laatste woord al gesproken. Zijn definitieve woord door Jezus Christus. Ook al ligt 

de komst van Jezus al een flink aantal eeuwen achter ons. Toch ontdek je in Hem het 

laatste, beslissende woord dat God over ons zal uitspreken.  

 

God heeft het laatste woord. En dat laatste woord heeft Hij al gesproken! Door Jezus 

Christus. Dat laatste woord klinkt nog steeds! De echo ervan is niet weggestorven. Dit is 

het woord dat steeds weer wordt herhaald. Het laatste woord van God. Zullen we even 

een pas op de plaats maken en onderzoeken wat God dan precies gezegd heeft? 

 

**  Jezus Christus centraal 

 

‘Dit is mijn Zoon, van wie Ik hou.’ Zo heeft God zijn Zoon aan de wereld voorgesteld. Met 

Jezus Christus heeft Hij de rij van sprekers afgesloten. God heeft steeds door profeten ge-

sproken. En als finale heeft Hij zijn laatste, beslissende en hoogste woord gesproken 

door Jezus Christus. Die staat boven alle tijden en boven alle volken! En dat woord geldt 

nog steeds.  

 

Ik moet even een uitstapje maken, om dit wat meer inhoud te geven. Laten we even vol-

gen wat in het begin van de Hebreeënbrief over Jezus staat. Met maar liefst zeven stellin-

gen laat de schrijver zien waarom Jezus Christus Gods grootste, beslissende en laatste 

woord is. Ik denk dat het goed is om ze even bij langs te gaan. Om te ontdekken waarom 

Jezus Christus beslissend is voor onze wereld en voor onze jaren. 

 

1: God heeft zijn Zoon aangewezen als erfgenaam van alles. Dat is inderdaad wel een be-

slissend uitspraak. Als je eenmaal testamentair hebt vastgelegd wie je erfgenaam is, dan 

heeft dat het laatste woord. De hele schepping heeft God bestemd voor Jezus Christus. 

Alles wat je in de wereld ziet, het valt uiteindelijk toe aan Jezus Christus. Ook jouw spul-

len, jouw werk, jouw woorden, jouw daden. Van 2019 en van 2020. 

 

2: God onthult dat Hij door zijn Zoon de wereld heeft geschapen. Jezus was al bij het begin 

betrokken bij de schepping. De wereld en de geschiedenis zijn bedoeld voor liefde en 

recht, voor vrede en blijdschap. Dat het in de wereld vaak zo niet toegaat, laat onze God 

niet over zijn kant gaan. Er ligt liefde in de wereld. En God heeft liefde voor de wereld. 

Voor de wereld van 2019 en voor die van 2020. 

 

3: In Jezus Christus schittert de majesteit van God. Nooit kom je dichter bij de glorie van 

God dan door Jezus Christus. Hij reflecteert het licht van de Vader en verdrijft daarmee 

het duister op aarde. Bij Jezus wordt het geen nacht, hoe donker het voor je ook kan zijn. 

Bij hem wordt het juist licht en begint de eeuwige dag. Bij Hem wordt duidelijk wat bij 

God past uit het afgelopen jaar en wat juist helemaal niet. 

 



4: De Zoon draagt de schepping met zijn machtig woord. Wat Jezus zegt, gebeurt. ‘Ik heb 

alle macht in hemel en op aarde’, zegt Hij. De macht om te redden en om zijn volgelingen 

te bewaren bij de verlossing. De macht om te genezen, te verzoenen en de wereld naar 

het einde te rollen. Je doet er goed aan om naar Hem te luisteren! Hij weet waar Hij mee 

bezig is en waar het op uit loopt, ook als wij weer een nieuw jaar ingaan en zelf niet goed 

weten wat we verwachten kunnen. Hij weet het wel! 

 

5: De Zoon heeft de reiniging van de zonden voltrokken. Het grootste probleem voor de 

mensheid heeft Christus opgelost. De verbroken relatie tussen de mens en zijn of haar 

Schepper. Met alle gevolgen daarvan in verstoorde verhoudingen tussen mensen en vol-

ken, in egoïsme, onrecht en misbruik. Met het offer aan het kruis heeft Jezus de angel uit 

de ellende getrokken. Hij heeft de grote schoonmaakoperatie uitgevoerd. Met zijn bloed 

en Geest. Voor ieder die aan Hem zijn zonden belijdt is er reiniging. Op dit manier kun je 

een jaar afsluiten en een nieuw jaar beginnen. 

 

6: De Zoon heeft plaatsgenomen aan de rechterzijde van God. De plek van het vertrouwen. 

De plek van de verzoening. De plek van de voorbede. De plek van de zegen. De plek van 

het recht. Jezus is de koning van het vrederijk. Hij beschermt vanaf die plek zijn kerk op 

aarde. Hij begeleidt vanaf die plek zijn volgelingen op aarde. Waar ze ook zijn. Hoe hun 

leven ook gaat. Welk jaartal ook aan de gebeurtenissen in je leven gekoppeld is. 

 

7: Hij heeft de hoogste naam gekregen. In de hele wereld. Voor alle eeuwen. Voor ieder 

mens. Zijn naam is de sleutel voor je redding en je toekomst: Jezus Christus, de Zoon van 

God, de Verlosser. Hij is ons respect, onze aanbidding en onze dienst waard. Wie zijn 

naam noemt of roept, fluistert of schreeuwt, zucht of denkt, die wordt gered en ontvangt 

het eeuwig leven. Zijn naam is het belangrijkste dat je moet meenemen naar 2020. 

 

Misschien is het wel teveel zo in een preek. Zeven stellingen over Jezus Christus. En dan 

laat ik de zeven teksten uit het Oude Testament over Gods Zoon nog liggen. Maar hope-

lijk hou je er wel een beeld aan over waarom Jezus het laatste, hoogste en beslissnede 

woord van God wordt genoemd. En waarom Hij, de Zoon van God allesbepalend is voor 

het leven op aarde. Waarom het goed is dat onze aandacht bij de jaarwisseling wordt ge-

vraagd voor Jezus Christus. Hij is het laatste woord van God. 

 

** niet gestopt met spreken 

 

God heeft het laatste woord. Een mooie insteek op deze laatste dag van het jaar. Niet 

mensen, niet herinneringen, niet machthebbers, niet de angsten, niet de trots, maar God 

heeft het laatste woord! En dat laatste woord heeft God al gesproken! Door Jezus Chris-

tus!  

 

Denk niet dat dit woord daarmee achterhaald is. Of iets van vroeger. Niet voor niets le-

zen we in Hebreeën dat dit woord van de Heer voortdurend wordt herhaald en beves-

tigd door mensen (2:3). En dat God zelf het onderstreept met tekenen en wonderen 

(2:4). En dat de Heilige Geest dit beslissende woord versterkt door zijn gaven (2:5). Dat 

gaat nog steeds door. Zodat mensen in Jezus Christus het beslissende en laatste woord 



van God horen. En daar gehoor aan geven. Zodat ze hun leven niet verliezen. Dat is de 

achterliggende zorg in de brief aan de Hebreeën. Dat de gelovigen hun toewijding aan 

Christus kwijtraken. Door alles wat ze meemaken, alles wat er gebeurt, alles wat hen 

overkomt, alles wat ze horen en zien.  

 

Het medicijn dat de schrijver van deze brief inzet is: geef opnieuw aandacht aan Jezus 

Christus. Neem de tijd om te overdenken wie Hij is en wat Hij gedaan heeft. Besef dat 

door Christus God zijn laatste en beslissende woord heeft uitgesproken over onze we-

reld. Alles wat God daarna heeft gedaan en nog steeds doet, alles wat Hij sindsdien heeft 

gezegd en nog steeds zegt, is erop gericht dat mensen zijn Zoon erkennen en leren lief-

hebben. En dat zij door Hem Gods genade ontvangen en volhouden op hun weg naar het 

vaderland. Er komt geen nieuw woord meer van onze God. Het beslissende woord in Je-

zus Christus is zijn laatste woord. Het klinkt wel steeds weer nieuw. Want God is niet ge-

stopt met spreken.  

 

** het laatste woord  

 

Goed en nu naar oudjaarsdag. God heeft het laatste woord. In alles wat er gebeurt in 

onze wereld. En ook in alles wat er gebeurt in je leven. Vandaag krijgt het leven en de 

wereld de nodige aandacht. Daarom hier in de kerk aandacht voor het laatste en beslis-

sende woord van God.  

  

Dat laatste woord heeft Hij al gesproken door Jezus Christus. En dat klinkt nog steeds: Er 

is een Heer die alle macht heeft. Bij wie vergeving gevonden wordt. Die met zijn wijsheid 

en liefde voor zijn volgelingen aan het werk is. Wat betekent dat? 

 

Dat betekent dat je niet zenuwachtig om je heen kijkt of je wel iets van God hoort of ont-

dekt bij het terugkijken over 2019. Dat je niet onzeker wordt als je niets van God ervaart. 

Maar dat je let op Jezus Christus. Je verdiept in wat Hij heeft gezegd en heeft gedaan. En 

je realiseert dat Hij degene is die nog steeds alle macht heeft. Door terug te kijken leer je 

ook vandaag zijn aanwezigheid ontdekken en zijn kracht ervaren. God heeft zijn laatste 

woord al gesproken in Jezus Christus. En naar dat woord zal Hij oordelen. Hij bereikt zijn 

doel – ik mag vertrouwen en mij ontspannen inzetten op mijn plek. 

 

God heeft zich beslissend uitgesproken in Jezus Christus. Dat betekent dat je serieus 

neemt wat je over Jezus Christus hoort. Dat je niet denkt: maakt het uit. Ik leef nu. Ik 

weet toch niet wat de toekomst brengt. Ik heb mijn handen wel vol met de leuke dingen 

of de zorgelijke dingen van nu. Maar er is meer! Zorg dat de Heer niet op achtergrond 

raakt in je leven. Dat je aandacht voor hem niet naar de randen van je dag wordt ge-

drukt. Maar geef je hart en je leven aan hem. Inclusief je verdriet, je zorg en je vragen. 

Neem zijn naam op je lippen.  

 

God heeft het laatste woord. Als jij Jezus Christus kent, dan hou je een stukje nuchterheid 

bij alle grote verhalen, dringende problemen, politieke beloften en dominante claims. 

Niet mensen, maar God heeft het laatste woord. Je kunt beter vrienden met Hem zijn dan 



een vriend van de mensen. Je hebt meer aan een eeuwig leven in zijn nabijheid, dan aan 

een succesvol leven voor de korte termijn. 

 

God heeft het laatste woord. Je kent dat woord. Het is een naam: Jezus Christus. Het 

klinkt nog steeds. En het zal blijven klinken, ook als alle andere woorden en stemmen 

verstomd zijn. Jezus Christus. Gods Zoon. Onze Verlosser.  

 

Amen 

 


