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Opening : Bij het thema “Family issues
van het kerstkind”
Vandaag is de eerste zondag na kerst,
maar ook de laatste zondag van het jaar.
In de liturgie maak ik een verbinding
tussen beiden in wat we zingen, bidden
en horen.
De achtste dag na kerst werd
eeuwenlang het feest van de Heilige
familie gevierd. De Heilige familie is de
benaming voor het kerngezin waarin Jezus werd geboren, bestaande uit
Jezus, zjin moeder Maria en “voedstervader” Jozef. “God heeft naar mij
omgezien”, dat besef, dat vertrouwen van Maria haalde Arie de Boer
vorige week in zijn preek naar voren. Het licht van God schijnt over haar,
een onaanzienlijke vrouw in Nazareth, zo vieren we dat met kerst. Maar
het licht werpt altijd ergens een schaduw, of anders gezegd: ‘ieder huisje
heeft zijn kruisje’. Ook dat van Jezus? Op die vraag wil ik ingaan bij het
thema: ‘Family issues van het kerstkind’.
Ik zal stilstaan bij twee teksten uit Lucas. Een vraag die we in ons
achterhoofd kunnen houden bij mijn twee kleine tekstbesprekingen is: wat
betekent het voor mij om door Jezus zus of broer genoemd te worden?

Bespreking van de tekst : “Geen licht zonder schaduw” bij de lezing uit
Lucas 2 : 22-40 Simeon’s profetie voor Maria
De maand van alle familie-feesten ligt al weer achter ons: Sinterklaas,
Kerst. Wie was met kerst bij familieleden? Kerst is altijd een familiefeest
geweest. Twee weken geleden was ik in het openluchtmuseum in Arnhem
en daar werd getoond hoe families kerstfeest vierden vanaf eind 19e eeuw
tot de jaren 70. Het kerstdiner, met
familie om de tafel, was het vaste
element. Maar met de nadruk op kerst
als familiefeest, wordt kerst voor veel
mensen ook pijnlijke dagen. Mensen die
geen familie hebben, families die
verscheurt zijn door ruzie, families waar
een lege stoel is overgebleven...

2:
In de kerk zien we ook een gezin: Jozef, Maria en het kind. Jozef valt vaak
buiten het beeld, naar men vertelt is er weinig van hem bij. Jezus wordt
niet bepaald geboren in het traditionele gezin waar de Paus afgelopen
week over sprak. Maria is de genadevolle vrouw, speciaal gezegend door
God om het kind Gods ter wereld te brengen. Zo zien we haar veelal op
schilderijen en in beelden. Een onaanzienlijke vrouw, die zich door God
gezien voelde – zoals Arie in zijn preek vorige
week benadrukte.
Maar... dat is niet het enige gezicht van
Maria. We kennen haar ook als de vrouw bij
wie een zwaard haar ziel doorkliefde. Dan
zien we andere beelden. Beelden van een
vrouw die een zware last moet dragen, die
verdriet heeft om het lot van haar zoon.
Vanaf het begin was haar genade niet zonder
schaduw : haar zwangerschap was er een
waar, zo stel ik me dat voor, met schande
over gesproken werd. God mag dan wel naar
haar omgezien hebben, ze mag dan wel een
bijzonder kind dragen, maar dat moet
allemaal nog maar blijken. Voorlopig is haar zwangerschap er een die
buiten de geldende norm van hoe het heurde... (eerst trouwen, dan
baren). Van meet af aan was het gezin waarin Jezus geboren werd een
bijzonder gezin, een gezin dat uit de toon viel. Jozef worstelde met de
vraag of hij daar wel het hoofd van wilde zijn. In een verfilming van Jezus
leven gemaakt door de NCRV die ik met de pubers in mijn klas kijk,
vertelt Maria aan Jozef dat een engel haar vertelde dat ze zwanger is.
Jozef zegt dan: ‘Een engel, zeg je? Was dat het beste dat je kon
verzinnen?’ Die passage levert altijd heel spannende gesprekken op met
pubers.
Vandaag wil ik met jullie stil staan bij dat gezin van Maria. En dan vooral
hoe Jezus naar zijn gezin keek. Daar zal de volgende tekst over gaan die
Janny voor ons zal lezen.
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Bespreking van de tekst : “Nieuw licht op het gezin” bij lezing van
Lucas 8 : 19-21 Jezus en zijn verwanten
Naardense bijbel : ‘Mijn moeder en mijn zusters-en-broeders, dat zijn zij
die het woord van God horen en doen!’
In een reclamespotje waarin telecomaanbieder Hi een nieuwe app voor
voicemailberichten aanprijst, hoor je een moeder haar zoon bellen en de
voicemail inspreken. Ze probeert het niet een keer, maar wel vijf. ‘Zeg,
waar je hang uit??’ roept ze in het laatste bericht uit. Maar de zoon drukt
snel ieder bericht van zijn moeder weg…
Dit reclamespotje lees ik mee in de tekst van vandaag, Maria en zijn
broers die Jezus willen zien, willen spreken. Maar ze krijgen geen kans.
Sterker nog, ze krijgen een bot antwoord van Jezus. Wat in deze tekst
centraal staat, is de definitie die Jezus van familie geeft: ‘mijn moeder en
mijn broers zijn degene die het woord van God horen en doen!’
In onze tijd, waarin familielijnen door samengestelde families minder
duidelijk zijn geworden, lijkt het wat moeilijker om het schokkende dat
deze uitspraak van jezus in zijn tijd gehad moet hebben mee te voelen. In
Jezus’ tijd was je familie je alles. De bloedband was cruciaal om te
begrijpen wie je bent, bij wie je hoorde en bij wie je dus niet hoorde. Met
die kennis begrijpen we beter waarom in Matteus vertelling van de
geboorte van Jezus, zoveel aandacht wordt gegeven aan Jezus’
voorouders. Het helpt om te begrijpen wie Jezus is. Maar zoveel belang als
dat Matteus er aan hecht, lijkt Jezus er niet aan te hechten. Hij plaatst
zichzelf in een bredere opvatting van familie. Dat is het eerste wat
belangrijk is om op te merken.
Maria en zijn broers willen hem zien. Over Jozef wordt al snel na de
geboorte van Jezus niet meer gesproken. Buiten de bijbel vinden we een
verhaal dat Jozef overleed toen Jezus nog relatief jong was. In de bijbel
lezen we voor het laatst over Jozef wanneer Jezus als 12 jarige jongen
naar Jeruzalem gaat voor het Pesachfeest. In dat verhaal is er sprake van
een Amber Alert: Jezus is al drie dagen zoek! Als Jezus uiteindelijk
gevonden wordt, projecteert Jezus het vaderschap niet op Jozef maar op
God. ‘Wisten jullie niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn?’
vraagt Jezus aan zijn ouders. Nergens in het Oude Testament vinden we
een directe aansprak op God waarin God ‘Vader’ wordt genoemd. In plaats
daarvan werd gesproken over ‘de God van onze vader Abraham, Isaak en
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Jakob’. De manier waarop Jezus over God spreekt als Vader is
revolutionair. Jezus gebruikt familietermen als hij spreekt over zijn
verhouding met God en geeft dat als voorbeeld aan zijn volgelingen
wanneer hij hen onderwijst in het bidden: ‘Onze Vader die in de hemel
zijt…’ Dat is het tweede wat belangrijk is om op te merken.
Deze twee belangrijke opmerkingen hebben alles met elkaar te maken.
Jezus werpt een nieuw licht op wat familie is : de gemeenschap van
volgelingen die horen en doen vormt de familie. Dit is geen gemeenschap
waarin bloedbanden gelden of andere grenzen waarmee we ons afbakenen
van anderen. Het enige wat telt is het horen en doen van Gods woord.
Deze tekst staat midden tussen de gelijkenissen die Jezus vertelt waarin
hij beeldend probeert uit te leggen wat het koninkrijk van God is. Deze
nieuwe manier van denken over familie hoort daar bij. In het koninkrijk
van God is het de gemeenschap van volgelingen die telt. In dit koninkrijk
worden alle tegenstellingen waarmee wij onszelf denken te begrijpen
opgeheven. Later in de tijd wordt dit bevestigt door de Geest van God,
met Pinksteren, wanneer God weer de beweging naar de onaanzienlijke
mensen maakt, waarin mensen samengevoegd worden in een nieuwe
gemeenschap van joden en heidenen. Wat voorheen ondenkbaar leek voor
joden, kreeg vorm in de eerste gemeenten als getuigen van God. Mensen
die wisten: God heeft naar ons omgezien! Zo is de gemeenschap die een
familie vormt , een oefenplek, een voorloper op Gods rijk.
Vanuit deze opmerkingen bewegen we naar onszelf. We maken deel uit
van een familie. De een een familie vol van gezelligheid en genegenheid,
de ander een familie die gebroken is in verstoord contact. De een met een
onvervulde wens voor een gezin, de ander met een gezin vol zorg. De een
in het ongewisse over
bloedband, de ander
met verbroken
bloedband. In de
decembermaand, vol
van familiefeesten,
worden we er vaak
mee geconfronteerd.
Maar de uitspraken die
Jezus over familie
deed, doen ons elkaar
met nieuwe ogen zien:
wij als
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silogemeenschap vormen een familie. Elk van ons is in het verhaal van
Jezus gestapt. Vanaf dat moment werden we door Jezus zelf gedefinieerd:
jij hoort er bij. Jezus liet vooral zijn licht schijnen onder mensen die in de
schaduw stonden: mensen die niet meetelden, onaanzienlijken, mensen
aan de rand van de maatschappij, die buitengesloten werden omdat ze
(moreel) onrein waren. Hij raakt ze aan en juist onder hen zaaide hij het
zaad voor gemeenschap. In onze gemeenschap zeggen we tegen elkaar:
ik wil dat je er bij bent. Zoals je familie je helpt begrijpen wie je bent, zo
helpt onze gemeenschap begrijpen wie wij zijn, wie wij willen zijn. Wij
brengen met elkaar het wij-zijn tot stand. Met onze gemeenschap geven
we een voorproefje van Gods rijk. Dat is nogal wat!
Er is een wisselwerking tussen ‘ik’ en ‘wij’. In Afrika noemen ze dat: ik ben
omdat wij zijn. Mijn bestaan wordt bevestigd door de ander. Hier in silo
bevestigen we elkaar. Door elkaar te zien, te willen horen, door tegen
elkaar te zeggen: God heeft naar je omgezien en ook ik heb je nodig, ik
wil dat je er bij bent! Want als jij er niet bent, ben ‘ik’ er eigenlijk ook
niet. ‘Jij die mij ik maakt’, noemt Huub Oosterhuis dat.
Met de nieuwe definitie die Jezus geeft, komt hij ons heel dichtbij. Hij
noemt onszelf zijn broeders en zusters. Jezus staat niet hoog boven ons
verheven, hij maakt zélf zich onze gelijke. Hij maakt deel uit van onze
gemeenschap. We maken dat zichtbaar en tastbaar als we met elkaar de
maaltijd vieren, volgende week. Dan drukken we met elkaar uit: ik ben er
omdat Hij er is, Hij is er omdat wij er zijn. We drukken het uit als we
samen eten, samen bidden, samen zingen en zoeken. Jezus, ik en wij –
die drie gaan samen. We maken het zichtbaar als we elkaar begroeten in
zijn licht, we maken het zichtbaar als we elkaar zegenen in de kring. Al die
rituelen doen er toe, het zijn de zegels die wij op onze gemeenschap
drukken. En in iedere keer wanneer we dat doen, geven en ontvangen we.
Amen.

Gedicht
“Hij - die heet
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‘Ik zal er zijn - voor u’, Immanuel,
Zal ook nu weer geboren worden
Hij zal gebeuren in mensen
Zoals Hij gebeurde
In Jezus van Nazareth

Eerst heel klein en verdoken
Zoals een kind opgroeit
In de schoot van zijn moeder.
Hij zal warme geborgenheid behoeven
En lieve zorgen
Van mensen voor mensen,
En voor het kwetsbaarste het meest

Hij zal aan het licht komen
Waar niemand het verwacht:
In de wereld van de minsten,
In de wereld van de wijze zoekers
Naar waarheid en hoop
Gaandeweg zal hij ook vandaag
Een teken van tegenspraak worden
Die ons doet kiezen
Voor zijn manier van leven:
Goed doen en breken en delen.
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Hij die heet
‘Ik zal er zijn’, Immanuel,
Zal gebeuren
In ons.

Bidden om licht
Wij bidden om gemeenschap voor de wijde en soms wrede wereld
en voor de stad waarin wij wonen:
verbinding van mensen,
die vreemden voor elkaar zijn geworden;
nieuw geloof,

overal waar mensen zich terugtrekken
en niet meer geloven dat het licht
het winnen van het duister;
De verbondenheid het zal winnen van de eenzaamheid.

We bidden om nieuwe liefde,
overal waar de aandacht voor elkaar is verflauwd;
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nieuwe ogen,
overal waar mensen het niet meer zien zitten
en op elkaar zijn uitgekeken.

Wij bidden om licht
overal waar duister en dood
het leven hebben aangevreten,
van het grote moorden tot het kleine handgemeen,
van de grote honger tot ieders eenzaamheid,
van het grote wantrouwen tot ieder gebrek aan mededogen.
Wij bidden om licht,
wij bidden om Christus, de nieuwe mens:
dat Hij opstaat in ieder van ons
en in die ene wereld van ons samen.
Amen

