Bezinning 416: Grote vreugde 5 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.”’

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
Maria doet gewone dingen. Ze baart een kind. Ze wikkelt Hem in doeken en legt Hem te rusten in
een kribbe. Gewone handelingen waaruit de zorg van een moeder spreekt. Maar het gewone is
voldoende voor God om zijn weg te gaan in de mensengeschiedenis. Het mag ons als gewone
christenen bemoedigen dat net onze gewone, liefdevolle, dagelijkse inzet de weg is waarlangs God
zijn Rijk op aarde vestigt.
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De engel spreekt over grote vreugde. Dat God in een mensenkind tussen mensen komt wonen,
ons leven komt delen, mag ons verblijden, diepgaand verheugen. Die vreugde mogen we als
christenen en kerkgemeenschap belichamen, altijd in ons dragen. Mensen mogen, ja, moeten aan
ons die vreugde, die van God komt, ervaren en zien. Velen verlangen naar een Kerk waarin de
vreugde de grondtoon is. Een Kerk die de vreugde verkondigt en wel op een vreugdevolle manier.
Jezus wordt onder meer als Redder omschreven. Iemand zei: ‘Dus kan niets ons deren.’ Het is ook
de betekenis van de naam ‘Jezus’: ‘God redt’. Heel zijn leven zal Hij mensen redden uit
marginaliteit, ziekte, zonde, lijden en zelfs uit de dood.

Het Woord in mijn leven
Geloof ik dat God zijn Rijk sticht doorheen heel gewone liefdevolle inzet? Waardeer ik die inzet bij
de mensen rond mij? Voelen mensen aan mij de vreugde van God? Spreek ik met vreugde over
mijn geloof? Geloof ik in Jezus als (mijn) Redder?

Bidden met het Woord
God,
in heel gewone dingen
van heel gewone mensen
komt U bij mensen:
een bevalling,
de baby in doeken wikkelen,
hem te ruste leggen.
U deelt ons leven.
Vervul ons in deze tijd
met Uw grote vreugde
om Jezus, Uw Zoon
en onze Redder.
Schenk de vrede
aan alle mensen, wereldwijd,
vooral waar geweld en oorlog
mensen doen lijden.
Dat ook zij
gewoon kunnen leven,
vervuld van Uw vreugde. Amen.
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