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25 december 2014 

Eerste Kerstdag 

 

 

Lezing uit de profetie: Jesaja 52,7-10 

 

Lied: “Er is uit ’s werelds duistere wolken”: lied 

482, 1+3 (t. André Troost, bij Jesaja 9,1-6; m. 

Johannes Gijsbertus Bastiaans) 

 

Lezing uit het evangelie: Johannes 1,1-14 

 

Acclamatie: Free zingt “All is well” (t. en m. W. 

Kirkpatrick/ M.W. Smith; arr. Deniis Allen/ Bram 

Hofstede) 

 

Overdenking 

 

Hij maakte een diepe indruk op me. Augustus. Of, 

zoals zijn volledige naam en titel luidde: Imperator 

Caesar Augustus. Een bijlage in Trouw, afgelopen 

zaterdag, riep me hem weer helder voor de geest. 

Misschien kent u ze wel. De koppen van de 

heersers van Rome. In marmer uitgehakt door 

kunstenaars die een talent moeten hebben gehad 

als Auguste Rodin. Geen fotografie natuurlijk nog 

in die tijd en geen schilderdoeken. Marmer is 

harder en duurzamer – en daarom bestaan die 

koppen nu nog. 

De kop van Augustus zag ik in het Palazzo Nuovo 

in Rome. Hij springt eruit, deze adoptiefzoon van 

Gaius Julius Caesar. Tussen allemaal woeste 

hoofden, het één nog norser of verwaander dan 

het andere. Wat een knappe man. Mooi gevormd 

gezicht. Vriendelijke mond. Beetje flaporen, oké, 

maar ook een mooie, aristocratische neus. Iemand 

van wie wordt verteld dat hij tussen het 

vergaderen en oorlog voeren door graag met 

kinderen ging knikkeren op straat. 

 

Was hij zo vriendelijk en humaan als hij eruit ziet? 

Híj was die keizer, die opdracht gaf tot de 

volkstelling. Die waardoor Jozef en Maria, volgens 

Lukas althans, op weg moesten naar Betlehem. 

Waarom die volkstelling? Omdat alles ook toen al 

draaide om geld en macht. Ook voor deze 

bestuurder met zijn vriendelijke gezicht. Augustus 

slaagde erin steeds meer macht naar zich toe te 

trekken. Op den duur was Rome alleen nog maar 

in naam een re-publiek, een ‘zaak van het volk’. 

Augustus was de eerste die een stevig 

belastingsysteem opzette. Daar had hij die 

volkstellingen voor nodig. Voortaan moest men in 

alle onderworpen gebieden aan Rome consequent 

belasting betalen. In ruil daarvoor handhaafden 

Romeinse legioenen de orde. Opstandelingen en 

vijanden werden wreed en bloedig gestraft. Een 

goed werkend systeem. En er was inderdaad 

relatieve rust in het hele Romeinse Rijk. Augustus 

was trots op zijn Pax Augustana. 

 

Eeuwenlang werd het Romeinse imperium gezien 

als toppunt van beschaving. Het strategische 

inzicht werd geroemd. De spectaculaire 

overwinningen bewonderd. En bestuurlijk deden 

die Romeinen het helemaal niet slecht. Het 

Romeinse Rijk van Augustus was een cultuur 

waarin het recht werd gehandhaafd. En de kunst 

kon er bloeien. 

 

Een voorbeeld dat deed volgen. Als we naar onze 

Nederlandse geschiedenis kijken, zien we het ook. 

Bewondering en navolging. Denk maar aan de 

periode van de Gouden Eeuw. Aan de verovering 

van de koloniën. Aan de periode van de slavernij. 

Pas in de twintigste eeuw begon er iets te 

veranderen. Er begon een ander besef door te 

dringen. Iets van respect voor andere culturen. 

Niet uit goeiigheid of mededogen, maar omdat ze 

het verdienen. Hoe ‘vreemd’ ze ons ook mogen 

zijn. De dekolonisatie begon. 

Dat ging eerst met horten en stoten. We vroegen 

ons af, misschien wel vooral uit angst voor 

gezichtsverlies: hebben we niet ook een taak in al 

die onderontwikkelde gebieden? Moeten we die 

mensen niet helpen? 

Maar nog wat later bedachten we: wat hebben we 

daar eigenlijk te zoeken? En steeds algemener, 

steeds meer aanvaard werd de gedachte dat ieder 

volk recht heeft op zelfbeschikking. 

Niet alleen op het gebied van de wereldpolitiek 

drong dit besef door. Ook in het persoonlijke. 

Vooral sinds de Tweede Wereldoorlog. In 1948 

werd de Universele Verklaring van de Rechten van 

de Mens opgesteld. En sindsdien is er nog veel 

meer gebeurd. We vinden nu dat iedere mens 

recht heeft op een eigen leven. Vrij van dwang en 

onderdrukking. Vrij van wetten en regels die enkel 

bedoeld zijn om er een ander beter van te laten 

worden. Of om de vrijheid te beperken. 
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Waarom nu dit hele verhaal? Wat heeft het met 

kerst te maken? En met het evangelie van 

Johannes? 

Jezus werd geboren in de dagen van Augustus. 

Net als de Romeinse keizer werd de timmerman 

uit Nazaret door zijn volgelingen ‘kurios’ genoemd 

– ‘heer’. 

En daar houdt de overeenkomst meteen op. Wat 

een enorm verschil zit er tussen de Pax Augustana 

en de Pax Christi. En mij trof de gedachte: wat 

hebben wij, de mensheid, er lang over gedaan om 

daar achter te komen. En om te kiezen tussen die 

twee. Alhoewel – hebben we nu gekozen? En 

waarvoor kiezen we…? 

 

Jezus van Nazaret – vannacht is zijn verhaal 

begonnen. Verhaal van een ‘outcast and stranger’, 

een verschoppeling en vreemdeling, en toch ‘Lord 

of all’ – Heer van allen. Een jood uit het Palestina 

van de eerste eeuw. Die de wereld beziet met de 

ingehouden liefde van de schepper. 

Wat is hij vaak misbruikt, door de geschiedenis 

heen. Wat is zijn naam vaak verbonden aan 

imperialisme. Aan heerschappij en macht, die 

vooral met het recht van de sterkste te maken 

hadden. 

 

In zijn wat mysterieuze woorden, aan het begin 

van zijn evangelie, zet Johannes een andere toon. 

Het is de toon voor wat er in de rest van zijn 

‘goede boodschap’ volgt. De toon voor een Jezus, 

die met geld en macht niets te maken wil hebben. 

Die zich niet bezig houdt met wapens, maar met 

het woord. Een leermeester die zich ver hield van 

intriges en corruptie. Die de weg van het 

mededogen wees en van de vrijheid – vrijheid van 

alles wat je gebonden kan houden. Hij was niet de 

enige die dat deed. Hij is wel de enige die het tot 

heden toe heeft overleefd. 

Hij zegt: doe bij alles wat je doet alsof je niet bang 

hoeft te zijn voor de consequenties. Doe alsof niets 

van wat je weggeeft je ooit armer zou kunnen 

maken. Doe alsof deze ene dag je hele leven is en 

alsof je niets hoeft te bewaren of te plannen of te 

organiseren voor morgen. Probeer je leven niet 

angstig in de greep te houden. Ontspan je greep 

op de dingen. Laat los. Vraagt iemand je om hulp, 

geef hem meer dan hij je vraagt. Als iemand naar 

je uithaalt, laat hem. Neem geen wraak. Wees de 

plek waar het geweld eindigt. 

 

Het resultaat van zijn optreden was geen legioen, 

maar een gemeente. Met als enige wapen een 

verhaal, een boodschap. Hij sprak van een ander 

soort rijk. Het koninkrijk der hemelen. Een rijk dat 

niet door legioenen veroverd kan worden. En over 

een vrede die niet afgedwongen kan worden – 

alleen ontvangen. Een vrede in lijn met de profetie 

van Jesaja. Die uit de hemel naar je toe komt, die 

je geschonken wordt. 

Hij wordt door Johannes ‘het licht’ genoemd. “Het 

waarachtige licht dat iedere mens wil 

verlichten”. “Het spreken is vlees-en-bloed 

geworden”, schrijft Johannes, “en heeft bij ons zijn 

tent opgeslagen.” 

 

Het kerstfeest kan ons helpen op die Jezus te 

focussen. Het feest dat ons te binnen brengt hoe 

klein en haast onmerkbaar het allemaal begon. 

Het kan ons helpen terug te keren naar de kern. 

Naar waar het in het leven om gaat; naar waar we 

echt blij van worden, zeg maar. 

Want in ons bestaat een verlangen. Het is dit 

verlangen waaraan Jezus appelleert. En daarom 

zijn we hier, in de kerk, op deze kerstmorgen. Een 

verlangen dat niet wordt gestild door geld. Of 

macht. 

Het is het verlangen om verbinding te vinden met 

dat woord, waar Johannes van spreekt. Verbinding 

met het ervaren van dat woord, dat onder ons 

komt wonen. Met God. Dát is wat het verlangen 

hoopt: God, tastbaar nabij. 

Dat God ook in ons geboren mag worden. 

 

 

Lied: “Ik mag hier aan uw kribbe staan”: lied 475 

(t. Paul Gerhardt, vert. Jan Wit) 


