Bezinning 210: Universaliteit in de voederbak
Lucas 2,1-14: Kerstmis: nachtmis ABC-jaar
Het Woord
In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten
inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië.
Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam.
Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet,
aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande
vrouw, die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan 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.
Niet ver daar vandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun
kudde. 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. De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom
jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad
van David voor jullie een Redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken
zijn: jullie zullen een pasgeboren Kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt’.
En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden:
“Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.”’

Een woord bij het Woord
Lucas leidt dit verhaal plechtig in door te vertrekken van de keizer van Rome. Bovendien gebruikt
hij de woorden ‘de hele bewoonde wereld’. Het kader voor de geboorte van Jezus is zo breed
mogelijk gemaakt. De geboorte van Jezus heeft namelijk een universele betekenis. Dus niet enkel
voor Israël. In zijn tweede boek, Handelingen, zal Lucas vertellen over de verspreiding van het
christelijk geloof tot in Rome en in de termen van toen dus in heel de wereld.
In schril contrast hiermee horen we over het teken van dat alles: een kribbe. Dit eenvoudig woord
roept heel veel op. Vanzelf bevinden we ons in de wereld van de dieren, herders, de laagste
bevolkingslaag, op wie neergekeken wordt, zeker door de heersende klasse. Jezus is er eerst en
vooral voor de kleinen, voor de verworpenen, voor de zondaars. Lucas zal beklemtonen dat Jezus
met zondaars eet en daardoor in conflict komt met de leiders van zijn volk. Maar voor Lucas is het
bijzonder belangrijk: Jezus is het grote godsgeschenk voor wie bestempeld wordt als zondaar en
marginaal.
De kribbe legt vanzelf het verband met de herders. Jezus is de herder, geboren tussen herders.
Herders zullen de eersten zijn die Hem bezoeken. Ze zijn uitverkoren voor dat groot moment. Staan
ze altijd op de laatste en laagste plaats, nu gaan ze voorop. Net als die herders zal Jezus herder zijn,
de goede herder, die het verloren schaap gaat opzoeken en er vreugde in vindt als Hij het terugvindt.
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Het Woord in mijn leven
Geloof ik dat Jezus Christus een betekenis heeft voor alle mensen van alle tijden en van alle
plaatsen? Zie ik Jezus als een godsgeschenk voor de marginale, onderdrukte mens?
Bidden met het Woord
Heer God,
Gij kiest voor de marginale mens,
voor wie achteraan staat,
voor wie onderdrukt is.
Bij U staat hij bovenaan.
Juist voor hen is Jezus geboren,
teken van uw liefde
voor wie arm is en klein.
Neem ons mee op die weg,
zodat elke mens mag bloeien. Amen.
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