
“Nieuwjaarszondag”: 
Behoed, getroost, ingaan in het nieuwe jaar 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 (Lied 511:1 en 7; Gezang 398:1 en 7) 
 
Bijna 70 jaar geleden, eind 1944, schreef Dietrich Bonhoeffer dit lied. Hij zat in de cel 
vanwege zijn verzet tegen het Nazi-regime. Wat zou het nieuwe jaar 1945 brengen? 
Bevrijding, maar hoeveel leed eerst nog? Hij schrijft voor zijn moeder en voor zijn 
verloofde dit gebed, dit lied. Het lied ademt een sfeer van vertrouwen, maar spreekt ook 
van de beker van het lijden. Bonhoeffer zelf wordt op 9 april 1945, juist voor het einde 
van de oorlog, nog terechtgesteld.  
Pas als we ons realiseren met hoeveel moed en zelfverloochening hij door de diepten van 
het lijden is heengegaan, kunnen wij de diepgang van dit lied begrijpen. Het past ons 
niet onszelf te vergelijken met hem. Ons lijden, ons verdriet staan niet in verhouding tot 
zijn lijden.  
Maar het is wel een lied waaraan ook wij ons kunnen optrekken, een lied dat ons moed 
en vertrouwen kan geven om onze weg het nieuwe jaar in te gaan.  
Wij weten nog niet wat 2014 ons brengen zal. Misschien wordt het een jaar waarin we 
geluk en voorspoed mogen ervaren; liefde mogen ontvangen, gezegend worden met de 
geboorte van een kind of kleinkind; zegen mogen ontvangen op onze arbeid. Maar het 
kan ook een jaar worden waarin we geconfronteerd worden met ziekte en dood, met 
verlies van werk en inkomen, met een breuk in de liefde.  
De een gaat vol vertrouwen en opgewekt het nieuwe jaar in, de ander met angst en 
beven. Beiden kunnen hun houvast vinden in dit indrukwekkende lied van Bonhoeffer. 
We zijn ‘trouw en stil omgeven door goede machten’; we zijn ‘liefderijk geborgen in 
goede machten’.  
Bonhoeffer ging met dit vertrouwen zijn laatste nieuwe jaar in. Hij wenst zijn moeder en 
zijn verloofde toe dat zij met dat vertrouwen dat nieuwe jaar zouden ingaan.  
Ik weet niet wat zich in uw, in jouw leven afspeelt, hoeveel zorg of hoeveel hoop u hebt 
voor 2014, maar ook wij allen mogen in vertrouwen het 
nieuwe jaar ingaan. Want één ding is zeker: ‘God is met 
ons des avonds en des morgens, is zeker met ons elke 
nieuwe dag’!  
Als God maar bij ons is, met zijn liefde, met zijn troost, 
met zijn behoedzame nabijheid, dan kunnen we met recht 
en reden in vertrouwen 2014 ingaan.  
Ik wens u toe dat u zo in vrede het nieuwe jaar kunt 
ingaan.  
Ds. Wim Barendrecht.  

1  Door goede machten trouw en stil omgeven,

 behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar, 

 zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven, 

 en met u ingaan in het nieuwe jaar. 

7  In goede machten liefderijk geborgen 

 verwachten wij getroost wat komen mag. 

 God is met ons des avonds en des morgens,

 is zeker met ons elke nieuwe dag. 


