Bezinning 241: De heerlijkheid van de Heer omstraalde hen 1
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 geboorte van Jezus wordt zeer sober verteld. De woorden van Lucas kunnen gebruikt worden
voor de geboorte van elke mens. Alleen de kribbe is bijzonder. Heel bijzonder zelfs. Het woord
roept heel de wereld van de herders op. Het verhaal speelt zich dan ook af in Betlehem, de stad van
David. David was de achtste zoon, die eerst niet thuis was, toen Samuël een koning moest zalven.
Hij was op het veld de dieren aan het weiden. Jezus is in die lijn Zoon van David, koning, de grote
herder, de grootste, die met de liefde van God zelf de mensen zal weiden, zal voeden, leven zal
geven.
Jezus is nog maar geboren, of Gods heerlijkheid omstraalt de herders. Dus nogmaals de herders.
Zelfs ’s nachts, in volle duisternis. Op de eerste dag van de schepping overwon God de duisternis
door het licht. En ook nu: Jezus is Gods licht, dat alle duisternis overwint, zelfs de dood.
‘Omstralen’, het is een mooi woord. Gods licht en liefde omarmen hen, verwarmen hen als een
mantel. Zijn erbarmen sluit deze armen in als een vacht. Zo doet God altijd met de armen. De
herders: precies deze meest marginale groep, grof, onbeleefd en als rovers beschouwd. Juist zij zijn
de eersten die mogen horen dat de Zoon van God, de Goede Herder, geboren is. Hij is er eerst en
vooral voor hen.
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Deze gebedsbezinning kwam tot stand vanuit de lectio divinagroep van Mariakerke. Met dank aan de vijf deelnemers
die op 11 december 2013 rond dit evangelie samenkwamen.
Eric Haelvoet Guldendallaan 90 1150 Sint-Pieters-Woluwe
0476.085.744 www.bartimeus.be bartimeus@donbosco.be

En Gods heerlijkheid komt nog eens terug. De engelen bezingen zijn heerlijkheid. Iemand vroeg
wat Gods heerlijkheid is. Het is een begrip dat vele betekenissen in zich bergt: pracht, luister,
stralende schoonheid, macht, beleid, bestuur en zoveel meer. De engelen wensen die heerlijkheid
aan God, de heerlijkheid die vooreerst de marginalen omstraalt.
Het Woord in mijn leven
Wat betekent het voor mij dat Jezus de Goede Herder is, mijn Herder? Heb ik het meegemaakt dat
de heerlijkheid van God mij en anderen omstraalt? Hoe voelde dat? Wat betekende dat? Wens ik
God zijn heerlijkheid toe?
Bidden met het Woord
God,
Gij geeft uw Zoon aan de wereld,
de nieuwe David,
de Goede Herder,
die ons leidt en weidt.
Gij geeft Hem aan de armen.
Gij sluit eerst hen in uw armen,
vol liefde, vol erbarmen.
Moge die heerlijkheid
altijd bij U zijn, in U,
Gij die de Heer zijt,
de God van Jezus Christus,
onze Goede Herder. Amen.
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