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Voorganger : Joost Koopmans osa

‘Welkom zachte kracht’
Lezing: Daniël 7, 13-14
In die tijd nam Daniël het woord en zei: In mijn nachtelijk visioen zag ik met de wolken
des hemels iemand aankomen die op een mens geleek. Hij ging naar de Hoogbejaarde en
werd voor Hem geleid.
Toen werd Hem heerschappij gegeven, luister en koninklijke macht; alle volken, stammen
en talen brachten Hem hun hulde. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die nooit
vergaat, zijn koninkrijk gaat nooit te gronde.'

Evangelie: Johannes 18, 33b-37
In die tijd riep Pilatus Jezus bij zich en zei tot Hem: 'Zijt Gij de koning der Joden?' Jezus
antwoordde hem: 'Zegt gij dit uit uzelf of hebben anderen u over Mij gesproken?'
Pilatus gaf ten antwoord: 'Ben ik soms een Jood? Uw eigen volk en de hogepriesters hebben
U aan mij overgeleverd. Wat hebt Gij gedaan?'
Jezus antwoordde: 'Mijn koningschap is niet van deze wereld.
Zou mijn koningschap van deze wereld zijn dan zouden mijn die naars er wel voor
gestreden hebben dat Ik niet aan de Joden werd uitgeleverd. Mijn koningschap is evenwel
niet van hier.' Pilatus hernam: 'Gij zijt dus toch koning?' Jezus antwoordde: 'Ja, koning ben
Ik. Hiertoe werd Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen om getuigenis af te
leggen van de waarheid. Al wie uit de waarheid is luistert naar mijn stem.'

Overweging
Naar aanleiding van de aanslagen van Islamitische Staat in Parijs op 13 november jl. en de
aanslagen daarvoor en daarna wordt in media en op podia gediscussieerd over de gevaren
die religies met zich mee kunnen brengen. IS staaft het bruutste geweld met heilige
teksten. En laten we eerlijk zijn: ook in naam van het christendom zijn er oorlogen
gevoerd en grijpen leiders naar macht. Zo werd er bv. een symposium georganiseerd onder
de titel: ‘hoe riskant is religie?’
Op deze avond, in de donkerste tijd van het jaar, geeft God ons antwoord in een
pasgeboren kind. In hem wil Hij zijn zachte kracht tonen.
Aan de ene kant van het kerstverhaal staat de machthebber keizer Augustus met zijn
goddelijke titels. Zijn keizerschap strekt zich uit over de hele wereld en hij wil zijn macht
tonen door een volkstelling uit te schrijven. Zo dwingt hij mensen op reis te gaan en zich
te laten inschrijven in de plaats waar hun familie vandaan komt. Hij is de alleenheerser,
die geen boodschap heeft aan een dienstbare opstelling.
Aan de andere kant van het verhaal staan Jozef en zijn zwangere vrouw Maria voor wie er
geen plaats was in de herberg. Na veel zoeken vinden ze toch onderdak. Geen drie-sterrenhotel, maar een stal met één ster er boven. Ze maken er zo goed en zo kwaad als het kan
een warm nest van. Daar ziet hun kind het levenslicht. De herders, die toen bij de
achterkant van de maatschappij behoorden, worden in het holst van de nacht overvallen
door een fel licht. De hemel gaat open. God breekt met zijn licht door in hun duisternis.
Tot hun verbazing horen ze dat de lang verwachte redder is geboren. En dit is het teken:
een pasgeboren kind dat in een voerbak van dieren ligt.
De herders stellen zich open voor dit licht. Ze gaan op weg en vinden Maria en Jozef en het
kind in de kribbe. Zij verstaan het teken: God is afgedaald in een weerloos kind en deelt zo

het lot van allen die weerloos zijn in de handen van machthebbers. Deze ruige mannen
gaan op hun knieën voor dit kind.
Het verhaal van kerstmis laat dus twee kanten van dezelfde medaille zien: op de voorkant
staat de keizer die het grote belang vertegenwoordigt, het geweld, de dwingelandij… Op
de achterkant het kind van Bethlehem als vertegenwoordiger van al wat kwetsbaar en
weerloos is: - de vluchtelingen die hun leven veilig willen stellen omdat de soldaten komen
plunderen en verkrachten; - de slachtoffers van bomaanslagen gepleegd door mensen die
hun waarheid belangrijker vinden dan mensenlevens; - de kinderen die in tehuizen zitten,
omdat ze thuis mishandeld of misbruikt worden…
Gelukkig dat er veel mensen zijn die, net als de herders toen, het teken van het kind van
Bethlehem verstaan, en zich het lot van de weerlozen aantrekken. Zij vormen de zachte
krachten die zullen overwinnen. Te midden van alle duivelse krachten die een mens
kunnen meesleuren, bestaat er ook een diep geworteld geloof in het goddelijk licht dat in
jou en mij aanwezig is.
Tijdens de afgelopen Adventsweken werden we uitgenodigd dat licht in onszelf op te
zoeken met de vraag: ‘welk goddelijk licht straal jij uit?’ En kijk eens hoeveel antwoorden
er geschreven zijn op de sterren aan de kerstboom: lef- liefde – zorg – tolerantie –
hulpvaardigheid – barmhartigheid – warmte – mensen aanmoedigen – een luisterend oor ….
Enz. enz. …… Zo straalt onze kerstboom een en al positieve kracht uit.
Wij hier weten dat fanatisme geen religie is. We knielen niet voor de brutale mond die
mensen van hun waardigheid berooft; we laten ons niet uit elkaar spelen en bang maken
voor elkaar. Samen met de herders en de wijzen zoeken wij de God die zijn zoon heeft
gezonden om de wereld voor eens en voor altijd te laten weten dat Hij geen mens veracht
en dat niemand aan zijn aandacht ontsnapt. Dát is de macht van de liefde. Het is een
geloof waar niet om gevochten kan worden en dat niet af te dwingen is, een geloof dat
langzaam groeit in ons hart…
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