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Psalm 98

-

LEZINGEN

ARJAN
Zing voor de H E E R een nieuw lied: wonderen heeft hij verricht.
Zijn rechterhand heeft overwonnen, zijn heilige arm heeft redding gebracht.
2 De H E E R heeft zijn overwinning bekendgemaakt,
voor de ogen van de volken zijn gerechtigheid onthuld.
WILLEMIJN
3 Hij heeft gedacht aan zijn liefde en trouw voor het volk van Israël.
De einden der aarde hebben het gezien: de overwinning van onze God.
ARJAN
4 Juich de H E E R toe, heel de aarde, juich en jubel, zing het uit.
5 Zing voor de H E E R bij de lier, laat bij de lier uw lied weerklinken.
6 Blaas op de ramshoorn en de trompetten, juich als de H E E R , uw koning,
verschijnt.
WILLEMIJN
7 Laat bruisen de zee en alles wat daar leeft, laat juichen de wereld met haar
bewoners.
8 Laten de rivieren in de handen klappen en samen met de bergen jubelen
9 voor de H E E R , want hij is in aantocht als rechter van de aarde.
Rechtvaardig zal hij de wereld berechten, de volken oordelen naar recht en wet.
Lucas 2,1-19
- Lezing Lucas 2:1-7

1 In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten
laten inschrijven. 2 Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over
Syrië. 3 Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan
kwam. 4 Jozef ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David die
Bethlehem heet, aangezien hij van David afstamde, 5 om zich te laten inschrijven samen met
Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was.
6 Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, 7 en ze bracht een zoon ter
wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een
voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.
- Lezing Lucas 2:8-14

8 Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun
kudde. 9 Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende
licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. 10 De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik
kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: 11 vandaag is
in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias de Heer. 12 Dit zal voor jullie het
teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak
ligt.’ 13 En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de
woorden: 14 ‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft
- Lezing Lucas 2:15 -19

15 Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten we
naar Bethlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend
heeft gemaakt.’ 16 Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de
voederbak lag. 17 Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd.
18 Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, 19 maar Maria
bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken.
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Maria, moeder in een stal
INTRO
Eindelijk is het zover: na vier 'voormoeders' van Jezus, met soms bedenkelijke reputaties, in Silo
op kerstmorgen aandacht voor Maria, de moeder van de stal.
Lucas vertelt zijn versie van de geboorte met aandacht voor Maria.
Die alles liet gebeuren, maar die ook er over nadacht en het bij elkaar probeerde te krijgen en te
houden. Krijgen wij het net als zij allemaal met Kerst bij elkaar?
Alleen als we verder willen kijken naar hoe Jezus de Christus werd en is.

OVERDENKING
Afgelopen zondag hebben we hier in Silo al een geweldige aanloop genomen naar
deze Kerstmorgen. Arie de Boer heeft op vierde advent de vierde vrouw, Batseba,
een voor-moeder van Jezus, aan de kinderen en aan ons voorgesteld. We moesten
constateren dat David, de herder-koning een rover was geworden, ja zelfs een
moordenaar.
En toch.. ook hij staat net als de vier voormoeders in het geslachtsregister, hij valt
onder de genade van de Eeuwige. Want Die verlangt er naar, al vanaf het begin van
de schepping, om te wonen bij de mensen op aarde en te herstellen wat er mis is
gegaan. Want Hij heeft 'een welbehagen in de mensen' En dat betekent dat Zijn hart
zoveel groter is dan het onze, dat zijn liefde zoveel verder gaat dan onze wandaden
en onze morele missers.
Toch blijven die fouten en missers ons fascineren, en zijn we zoveel meer gericht
op wat er fout gaat dan wat er goed gaat. Wat wordt er veel geld verdiend aan de
schandaal-bladen en sensationele berichten en programma's in kranten en op de tv.
Want we smullen met elkaar over wat er fout gaat, waar mensen struikelen, waar er
foutje aan te wijzen zijn.
Sensatie verkoopt, en wantrouwen scoort, en daarmee leggen wij, als we daaraan
meedoen, getuigenis af van een God die er niet bij is. Dat wij niet willen horen dat
God juist waar het fout gaat er bij wil zijn, met zijn leefregels, met zijn profeten die
de waarheid zeggen en aanklagen en spreken van genade en vergeving.
Omdat Hij zijn naam trouw blijft: Ik ben met U.
Als een voorgeslacht in duisternis leeft, als God ver weg is, komt Hij zelf opnieuw
naar ons toe, omdat Hij steeds verlangt om bij ons te wonen. Hij gelooft in ons, en
wil de weg door de schuld heen gaan met ons, dat is de weg terug, de Koninklijke
weg.
Vandaag staat zij centraal, Mirjam, Maria, moeder geworden in een stal.
Het begin, de geboorte in een stal is veelzeggend: glorie door engelen bezongen in
een omgeving die een noodplek was, waar God naar de wereld kwam, omdat er bij

de mensen geen hotel of slaapplek te vinden was. Geen plaats voor asylzoekers,
mensen met weinig geld of zonder de juiste papieren, en zo is het nog steeds.
Lucas schrijft zijn versie van de komst van Christus zo, dat hij de geschiedenis
mank laat gaan. Een aantal feiten kloppen gewoon niet, de datum van de
volkstelling was een andere, de grote ster kwam volgens ónze berekeningen pas
later. Maar Lucas wil, net als zoveel andere bijbelschrijvers, de feiten en godservaringen met elkaar samen brengen. Zo kan hij de hemelse ingreep des te
duidelijker af te zetten tegen het gedoe van de aardse machthebbers.
Daar is Maria ook mee bezig, zo jong en onervaren als ze is, als ze in het verhaal
wordt beschreven als iemand die over alles nadenkt, overweegt, letterlijk staat er :
ze bracht alles bij elkaar samen… (grieks= sunballein= samenbrengen, bij elkaar
krijgen) Hoe doen wij dat, krijgen wij de feiten en de daden van God bij elkaar?
Terwijl de ambtenaren het Romeinse rijk strakker in hun greep proberen te krijgen
(dogma), zingen de engelen de glorie van God (doxa). Het dwingende dogma van
keizer Augustus staat lijnrecht tegenover het uitnodigende bericht van de engelen,
om naar de stal te komen. Die wordt kiemplaats van vrede, recht en trouw, een
nieuw begin voor de schepping.
De stal … die staat symbool voor de wereld waarin we allemaal geboren worden en
moeten leven en wonen met elkaar, een gebroken wereld, omdat we geen betere
plek hebben kunnen vinden of maken met elkaar. Een herberg met warmte en vrede
en genoeg eten is de wereld nog lang niet…
Een herberg is een onderkomen voor onderweg, met veel drukte en commerciële
belangen. Natuurlijk zijn er wel een aantal herbergen met een stip op de deurpost,
dat geheime teken voor de zwervers dat daar wel een gratis maaltijd te halen is.
De stal is bestemd voor dieren, niet voor mensen, net als later Golgotha, de plek
met kruisen was. Maar in Gods geschiedenis wordt juist het onmenselijke tot plek
van heil, heelwording door de glans (doxa) van de Allerhoogste.
Juist in die stal delen mensen en dieren in de vreugde, wordt het lied van Kerst
verstaan. In nood leert men niet alleen bidden, maar daar zijn ook de goede
verstaanders. Zijn wij in onze stad, in onze tijd, zover dat we met de ogen van
herders kunnen luisteren en verwachten wij ook iets te ontvangen in de stallen van
onze tijd? Of gaan we liever niet op weg naar plekken waar het stinkt, waar je
misschien wel iets kunt oplopen?
We hebben het in Silo er vaker over gehad: Messiaanse figuren wijzen ons de weg
zoals de Messias dat doet, uitgekozen mensen met een bijzondere opdracht en
levensroeping. Mensen met een boodschap, niet bang om zijn leven te geven voor
de zaak waar hij of zij in gelooft.

Zo kort gelden hebben we afscheid genomen van Nelson Mandela, een man die een
groot deel van zijn leven achter de tralies zat en dwangarbeid moest verrichten.
Omdat hij ooit koos voor geweld, en juist in de beestenboel van de gevangenis
leerde, dat geweld nooit de oplossong voor zijn land zou zijn. Geweld begon hij te
zien als het wapen van de angst, de angst dat God er niet bij is, dat we het allemaal
zelf moeten doen.
Zo ontdekte hij, dat wat hij vroeger al in zijn jeugd had geleerd, dat je het niet
alleen kunt en moet doen. Hij geloofde dat met UBUNTU, gemeenschap met
anderen, je beter in staat bent om te zien waar het op aan komt.
Herders, hoeders van de kudde, kennen net als hun stamvader David, kennen de
kracht van de gemeenschap, de UBUNTU.
Zij verstaan in het duister van de nacht de lichtboodschap, die hen ook in beweging
zet naar de plaats waar het om gaat: in de stal wordt de meester-herder geboren,
niet in een paleis met machtsbelangen.
Niet bang zijn, dat hoor je altijd als er engelen verschijnen in de bijbel.
Het was de boodschap voor Maria, het gold als bron van karcht voor vele
messiaanse figuren in de geschiedenis.
Niet bang zijn … dat zeggen ook mensen die iets van de Messias Jezus willen laten
zien in hun dagelijks leven: gewone mensen zonder vleugels, je moet je ogen goed
open houden om ze te kunnen zien.
Ze zijn geïnspireerd door dat kindje, dat al gauw geen kind meer was. En ze
geloven dat de hemel is open gegaan om dat Kind aan de wereld te geven.
Sterker nog, ze geloven dat ze zelf dat Licht voor de wereld mogen zijn.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UIT DE TOESPRAAK van de nieuwe president NELSON MANDELA 1994

Onze diepste angst is niet dat we onmachtig zouden zijn. Onze diepste angst betreft juist onze
niet te meten kracht. Niet de duisternis, maar het licht in ons is wat we het meeste vrezen.
We vragen onszelf af: 'wie ben ik om mezelf briljant, schitterend, begaafd en geweldig te achten?'
Maar waarom zou je dat niet zijn?
Je bent een kind van God! Je dient de wereld niet door jezelf klein te houden.
Er wordt geen licht verspreid als de mensen om je heen hun zekerheid ontlenen aan jouw
kleinheid.
Wij zijn bestemd om te stralen, zoals kinderen dat doen.
We zijn geboren om de glorie van God die in ons is, te manifesteren. Die glorie is niet slechts in
enkelen maar in ieder mens aanwezig.
En als we ons eigen licht laten schijnen, schept dat voor de ander de mogelijkheid om hetzelfde te
doen.
Als we van onze diepste angst bevrijd zijn, zal alleen al onze nabijheid anderen bevrijden.
Marianne Williamson (Uit 'Terugkeer naar Liefde')

