Bezinning 211: Vrede daalt neer op aarde
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
De grootste politieke leider van die tijd wilde zijn volk tellen. Van dat besluit van keizer Augustus
maakt God gebruik om zijn Zoon te laten geboren worden in de drievoudig genoemde stad van
David. Hoe krom de menselijke wegen ook zijn, God gebruikt ze voor zijn grote plan.
Jezus wordt geboren in de stad van David, want de Messias wordt ook Zoon van David genoemd. In
het spoor van die eerste en grote koning zal ook Jezus koning zijn. Maar dan op een heel eigen
wijze. Een koning van de vrede.
Als Jezus geboren is, wordt onze aandacht al direct naar buiten gericht: naar herders, die brutale
dieven genoemd worden. En het is nacht. Maar zij waken! Wakers in de nacht. Het zijn sterke
mensen, die blijven waken als alles duister is.
Juist zij mogen het evangelie vernemen, het blijde nieuws, de grote vreugde dat hun en onze grote
Redder geboren is: Jezus Christus, de Heer. Ze mogen alle vrees afleggen en hopen en vertrouwen.
Ze mogen de grote vreugde van God zelf ervaren. Voor hen, ja, op de eerste plaats voor hen schenkt
God het leven aan zijn Redder.
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En de aarde wordt helemaal hemels als de hemelse menigte erbij komt en God looft. De boodschap
van deze engelenschare is diep-hemels: de vrede daalt neer op de aarde. De vrede van God, de
vrede van de hemel komt op aarde. Zoals een dikke sneeuwdeken de aarde bedekt, zo bedekt Gods
sjaloom de wereld. Vrede, de grote vrede, die we zo nodig hebben. Vooral de kleinen, de
verdrukten, de eenvoudige mensen. Moge de wereld een plaats worden zonder oorlog, zonder
geweld.
Het Woord in mijn leven
Bij welke duisternis van mensen waak ik, niet even, maar trouw over langere tijd? Leeft de vreugde
van God in mijn hart? Waardoor wordt ze wel eens bedreigd? Ken ik Gods sjaloom? Schenk ik ze
aan anderen?
Bidden met het Woord
God,
wij zijn mensen:
we leggen stenen
voor armzalige woningen.
Maar Gij gebruikt die stenen
om uw huis van vrede op te richten:
een dikke deken
om mensen te verwarmen
met uw eeuwige vreugde.
Dank voor uw Zoon,
Jezus Christus, de Heer,
de Redder van de wereld,
hoop voor de wereld,
licht voor de kleinen. Amen.
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