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“Bent u het, waarop de wereld wacht?” 2000 jaar geleden zaten de Joden met die vraag.
Zelfs Johannes de Doper, de voorloper van Jezus liet aan het einde van zijn leven vanuit de
gevangenis die vraag stellen door zijn leerlingen aan Jezus zelf. En Jezus gaf als antwoord:
"kijk naar wat er gebeurt, kijk naar wat ik doe…"
Wat verwachtten de mensen vroeger? Voldeed Jezus aan de verwachting?
Wat een Messias is en zou moeten zijn?
Wat deed hij dan waar mensen op moeten letten om te weten of Hij dé Messias is?
En in onze tijd stellen mensen die vraag nog steeds.
Wat verwachten wij? Wie verwachten wij? Waar wáchten wíj op?
Tweeduizend jaar geleden en tot op vandaag wordt er verlangd naar een messiaans figuur.
Maar dan het liefst een held, een koninklijk figuur, een vredevorst. Een koning die alles
ánders zou maken! Die de Romeinse overheersing en bezetting zou beëindigen! Iemand uit
het koningshuis van David, met bijbehorend koninklijk paleis en zichtbare rijkdom.
Maar het kerstverhaal geeft hen en ons een jochie in wat doeken, in een stal in een
boerendorpje, met een stel naar schapen stinkende herders.
-Ze verwachtten: een bevrijder, een kroonprins, ze krijgen: een kind van een ongehuwde
moeder.
-De verwachting is: macht en majesteit, wat we krijgen: naakte kwetsbaarheid.
-De verwachting is: een strijder, een krijgsheer, een vechter.
We krijgen: iemand die zegt: keer de andere wang toe, jouw andere kant die nog niet
beschadigd is.
-We verwachten: iemand die onrecht zal wreken, want we voelen ons zo vaak geen recht
gedaan : we krijgen iemand die vraagt om 70 maal 7 maal te vergeven.
-We verwachten recht en gerechtigheid, naar onze maatstaven van wie slecht of goed is .
We krijgen iemand die wil verkeren met hoeren, afpersers, misdadigers, collaborateurs en
ander gespuis.
-We verwachten een held die Gods regels handhaaft en die Zijn orde herstelt
We krijgen iemand die zegt dat de regels er voor de mens zijn en niet de mens voor de
regels.
-We verwachten iemand die orde op zaken stelt, we krijgen iemand die de zaken juist
omdraait. We krijgen niet, wat we verwachten. En wat we niet verwachten, krijgen we.
Nogal confronterend, zoals het staat in dat gedicht uit de bajes: Ik vroeg en ik kreeg…
Ik vroeg om kracht en God gaf me moeilijkheden om me sterker te maken.
Ik vroeg om wijsheid en God gaf me problemen om me te leren ze op te lossen.
Ik vroeg om voorspoed en God gaf me hersens en spieren om mee te werken.
Ik vroeg om moed en God gaf me angsten om die te overwinnen.
Ik vroeg om liefde en God gaf me mensen met moeilijkheden om te helpen.
Ik vroeg om gunsten en God gaf me kansen.
Ik kreeg niets waar ik om vroeg, ik kreeg alles wat ik nodig had.
Laatsten worden eersten. Wie blind was, gaat zien, wie niet lopen kon, gaat lopen.
Zelfs wie dood was, staat op en leeft!
Maar was dat het waar we reikhalzend naar uitgekeken hebben?
Daarmee kunnen we het doen. Daarmee kunnen wij het doen. Wat doen? Dat, wat hij deed.
Op Zijn manier, op zijn eigen wijze. Doen wat hij deed. Zoals hij dat deed.
Dan ga je vergeven in plaats van vergelden, dan ga je insluiten in plaats van uitsluiten.

Dan geldt niet eerst de sterke maar de zwakke, dan telt niet eerst de eerste maar de laatste.
Als wij dat doen, doen wat hij deed - zoals hij dat deed.
Dan wordt de wereld opnieuw geboren. Niet op onze manier, maar op Zijn manier.
Misschien is het een teleurstelling dat we niet langer kunnen af-wachten, maar zelf geroepen
worden om messiaanse daden te verrichten, en om messiaanse mensen te herkennen…
De Franse theoloog/filosoof Levinas, heeft kenmerken gegeven aan de hand van de figuur
Johannes de Doper, van wat volgens hem een messiaans mens is:
1 die in de lijn staat van de profeten, hij weet wat Jesaja had voorspeld, hij is zelf een profeet
die doet wat God wil, omdat hij oog heeft voor wat mensen ongelukkig maakt, en hij
protesteert in Godsnaam om dat aan te kaarten.
2 die ziet de onderdrukking, systemen die mensen ongelukkig maken, hij heeft oog voor wat
vervuilt, op geestelijk en materieel gebied.
(Hij ziet het oppervlakkige gedrag van mensen en hun wens om met instant-geluk hun leven
te vullen. Hij ziet het gebrek aan zorg en aan warme harten)
3 die lijdt er aan, hij lijdt aan onrecht, hij wordt zelf beschuldigd voor zijn vreemde gedrag,
voor zijn afwijkende meningen en gerichtheid, voor zijn armoedigheid en zijn gebrek aan
maatschappelijk succes.
(hij ziet hij de pijn als iemand wordt ontslagen of gepasseerd, die misschien wel gekruisigd
wordt omdat hij lastige vragen stelt, of omdat hij voor mensen te veel is. Hij ziet dat omdat hij
het zelf heeft meegemaakt…)
4 Hij ziet het niet alleen, hij kan ook meevoelen, meelijden, met al die stille zorgen en
onuitgesproken verdriet van mannen en vrouwen die niet gelukkig zijn.
5 Een messiaans mens is ook bereid om een stukje van dat lijden op zich te nemen, de
levenspijn, de stille rouw om wat niet lukte, om wat niet werd bereikt, wat als verwachting niet
uit is gekomen. Hij is zelfs bereid zijn eigen leven er voor op het spel te zetten.
In deze opsomming van vijf kwaliteiten zullen wij ons nauwelijks herkennen, we schieten
allemaal schromelijk tekort. Zelfs Johannes was wel een messiaans mens, maar twijfelde of
Jezus het wel was, omdat hij hoopte dat de messias met geweld het land zou bevrijden…
Maar ieder van ons zal wel in deze opsomming van messiaanse kwaliteiten de figuur van
Jezus zelf herkennen, hoe Hij 30 jaar na de geboorte in de stal een reizende rabbi werd en
mensen diende en genas.
En elke keer dat wij Hem willen volgen in woord en daar, brengen wij Jezus opnieuw ter
wereld , schijnt opnieuw dat licht van Bethlehem van toen, kinderlijk, kwetsbaar en
ontroerend.
En in ons kwetsbare en ontroerende doen en laten, worden anderen uitgenodigd om
kwetsbaar en ontroerend te zijn.
Nelson Mandela sprak, toen hij na 27 jaar bajes toch president mocht worden, deze tekst uit,
woorden waar hij het zelf mee had volgehouden, en waarmee hij zijn ziel kon bewaren:
LIED Als de zon (tekst Marianne Williamson)
We zijn bestemd om te stralen, zoals kinderen dat doen.
We zijn geboren om de glorie Gods die in ons is te openbaren.
Die glorie is niet slechts in enkelen, maar in ieder mens aanwezig.
Als we ons licht laten schijnen, schept dat voor de ander
de mogelijkheid hetzelfde te doen.
Als we van onze diepste angst bevrijd zijn,
zal alleen al onze nabijheid anderen bevrijden
Doe je mee?

Waar wachten we nog op?

