
 

 

 

OVERWEGING 

“Waarom al die politieke en historische gegevens over keizer Augustus en zijn volkstelling, over 

ene Quirinius landvoogd van Syrië, wat heeft dat nu met het kind van Bethlehem te maken?”  

‘Muttat dat nou?’ Dat vroeg iemand toen we ons in een groepje het kerstevangelie lazen en onze 

ervaringen daarmee deelden. Ja dat moet!  Lucas de evangelist wil ons duidelijk maken dat de 

geboorte van het Kind geen wereldvreemd sprookje is, maar dat de vredevorst in deze wereld, in 

onze geschiedenis van vaak vreemde machthebbers geboren wordt. Het evangelie sluit daarbij 

aan op het al even wereldse visioen van Jesaja.  Het licht van kerstmis komt in een wereld van 

stampende laarzen.  

Dat brengt ons meteen bij onze wereld, die van 2020,  in de dagen dat we leven in de ban van een 

keizer, wiens naam ik moe wordt uit te spreken, corona. Zijn beeltenis, die lichtstralende 

kroonstructuur in die hemels blauwe omgeving, tekent sinds maart letterlijk en figuurlijk meer 

dan het halve journaal.  Met het perspectief op een vaccin is er gelukkig hoop – de schoenen van 

Hugo de Jonge glimmen weer een beetje. Maar vooralsnog zitten we nog steeds in beperking. De 

keizer dringt binnen in ons leven. Bij de een meer, dan bij de ander, maar het vliegt ons allen aan. 

Ook de kerk.  Ze wil/ moet mensen samenbrengen. “Wij komen te samen”. We zingen het 

vanavond niet, want onze kerk is vrijwel leeg.  Het virus komt de geloofsgemeenschap binnen. Het 

verdeelt de samenleving. Het dreigt ook ons te verdelen.  We vliegen elkaar soms in de haren 

…over wat wel en niet mag en waar we goed aan doen? Na de oorlog zijn veel van ons gewend, 

verwend met een al maar groeiende vrijheid en welvaart, maar het virus confronteert ons met de 

kwetsbaarheid van ons leven.   

Deze wereld is er! Met zijn keizer, zijn onderdrukkende machten. In deze wereld is, wordt  Jezus,  

geboren. In hem is de Naam, Jahweh – Ik ben er, wie ik ook ben - , - ik ben er voor jou -   geboren,  

mens geworden. Hij heeft onze kwetsbaarheid gedeeld, had geen huis, geen plek in de herberg, 

had het koud moest in doeken worden.  gewikkeld…Hij heeft laten zien dat deze wereld met al 

zijn macht en krachten niet het laatst woord heeft. Als kwetsbaar mens als wij, leefde Hij uit wie 

Hij was: licht, liefde, ik ben er voor jou. In de vrome verbeelding van veel kerststallen zien we hem 
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met open handen in de kribbe liggen: Ik ben er voor jou, voor jullie.. Hij deelde ons lot, maar liet 

zien dat je niet bepaald hoeft te worden door het lot.  

Werden we dit jaar helemaal bepaald door het lot, waren we helemaal  in de ban van  keizer 

Corona of kwam het licht ook in onze duisternis nabij?   

Een paar momenten wil ik met jullie delen…De Dodenherdenking, 75 jaar na de oorlog - was 

dankzij keizer Corona de meest bijzondere die we ooit meemaakten. De totale verlaten en lege 

Dam. Daar liepen Alexander en Maxima met hun kransen. Je hoorde enkel hun voetstappen, de 

trompet…En onze Koning Willem Alexander boog, erkende de schuld voor de nalatigheid van zijn 

familie ten aanzien van de joodse bevolking. Hij nam de schuld, de nalatigheid, het zwijgen  van 

zijn eigen familie op zijn schouders. Zijn stem trilde… De koning boog en zei nederig: we waren er 

niet voor jou…niet voor jullie.  In dat afdalen van Alexander gebeurde licht…was licht…  

Half juni werd ik door de familie gevraagd Tonny Venneman te bezoeken. Ze was stervende… Of 

er nog contact mogelijk was wist de familie niet, ze was al jaren nagenoeg blind, zag alleen 

schimmen. Of ik toch wilde gaan. Het verzorgingstehuis “De Kievietsbloem” was in lockdown. Ik 

kon niet naar binnen maar aan de parkeerplaats was een ‘praathuis’, een glazen cabine. Vandaar 

kon ik m.b.v. een microfoon met Tonny spreken…Een verzorgende zette Tonny aan de andere 

kant van het glas. Wat moet je? Ik riep maar wat: “Tonny…,Tonny…?! …Vage beweging. “Ja ze 

herkent je”…bevestigde de verzorgster. Een gesprek lukte niet...Wat doe je dan? Bidden, dan 

maar bidden…”Zal ik wat met haar bidden”?…”Ja, doe maar…”. ”Tonny daar we: In de naam van 

de vader de Zoon…” Tonny deed mee. Maakte een kruisteken. “Wees gegroet Maria”…ik kon niets 

horen, maar haar lippen bewogen en ik zag dat ze mee bad.. En in het gebed begon ze te stralen, 

een hemelse glimlach. We hadden contact, als kinderen. Het kind kwam binnen in een wereld op 

slot…  

Gistermiddag kreeg ik deze kaart: ( zie bijgevoegde foto ). Ik dacht het wordt toch 2021. Maar ik 

kon de kaart openen. Wat een mooi symbool: een open 2021. In de open kaart, in die deur naar 

2021 staat een tekst van ds Bonhoeffer, die in de gevangenis, vlak voor zijn executie schreef hij:  

Door goede machten trouw en stil omgeven, 

behoed, getroost zo wonderlijk en klaar, 

zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven,  

en met u ingaan in het nieuwe jaar. 

Licht in totale lock-down, vanuit de duisternis:  

ik ben er voor jou… 

 

 

 
 


