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Zoals vele dingen die algemeen 
aanvaard zijn, blijkt dit niet echt 
dichtbij de waarheid te liggen. De 
Romeinen hielden van feesten 
en festivals. De Romeinse dichter 
Ovidius gaf ons in Fasti een 
lijst van alle feesten van januari 
tot juni. Andere lijsten geven 
festivals voor de rest van het jaar. 
In sommige maanden waren er 
festivals op twee derde van alle 
dagen. Maar interessant genoeg 
hadden de Romeinen eerst geen 
feest op 25 december. Pas nadat 
de christenen hadden besloten om 
de geboorte van Jezus te vieren 
op die dag, werd 25 december 
door een keizer uitgeroepen tot 

het feest van ‘Sol invictus’ (= 
‘onoverwinnelijke zon’, officiële 
zonnegod van het latere Romeinse 
rijk). Voordien was de datum niet 
in gebruik als feestdag. 

Toch blijft de vraag: waarvoor 
dient kerst en waarom vieren 
we het? Het is zeker dat veel 
dingen rondom dit feest later 
zijn toegevoegd: kerstbomen, 
cadeaus, Rudolf en de kerstman. 
Waar ging het oorspronkelijk om?

Laat me beginnen met jij en 
ik. We zijn gewone mensen. 
We zoeken - zeker in 2020 - 
betekenis voor onze levens. Veel 

van onze plannen, hopen en 
dromen lijken nu ongrijpbaarder 
dan ooit. Onze agenda voor dit 
jaar ligt allang in de vuilnisbak. 
Durven we een agenda voor 2021 
te kopen? We kijken op naar de 
hemel. Is er een God? En als er 
een God is, waarom kunnen we 
dan niet met Hem in contact 
komen? Is Hij onverschillig?

Het probleem ligt niet bij God, 
maar bij ons. Onze roddels, 
humeurigheid, woede-
uitbarstingen, hebzucht, leugens, 
obsessie met seks, geld en macht, 
en nog meer vormen een donkere 
wolk tussen God en ons. 

Rond deze tijd van het 
jaar, krijg ik - momenteel 
omwille van Covid-19 
vooral online - een 
heleboel vragen over 
kerst. Er wordt algemeen 
aanvaard dat het 
kerstfeest oorspronkelijk 
niet christelijk is. Maar 
overgenomen van een 
heidense feestdag.
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 Wegwijzer 17

“God had de 
wereld zozeer 

lief, dat Hij Zijn 
enige zoon heeft 
gegeven, zodat 

wie in Hem 
gelooft niet hoeft 
te sterven maar 

eeuwig leven 
heeft.”

Wat kunnen we daaraan doen? 
Eigenlijk niets. Maar God heeft 
ons lief, en daarom heeft Hij 
besloten om er iets aan te doen. 
God, in de persoon van Jezus, is 
gekomen om als mens onder ons 
te wonen.

Dit was geen kort en vluchtig 
bezoekje. Jezus begon bij het 
begin: hij werd geboren als 
een baby’tje. Tijdens de kerst 
denken wij aan de herders, de 
kudde, de drie koningen (hoewel 
niet in de Bijbel staat dat het 
koningen waren, noch dat het 
er drie waren), enzovoort. Dat 
is leuk om te vieren. Maar het 
belangrijkste is niet dat Jezus in 
een stal is geboren, maar dat God 
werd geboren als mens.

Jezus leefde meer dan dertig jaar 
onder ons. In Zijn laatste drie 
jaar vertelde Hij over Zijn Vader, 
verwelkomde Hij buitenstaanders, 
genas Hij zieken en deed Hij 
wonderen. En, - essentieel voor 
ons -  
Hij nodigde ons uit om Zijn 
volgelingen te zijn. We mochten, 
we mogen een nieuw leven 
beginnen, in vriendschap met 
God.

’s Avonds laat kwam een Joodse 

leraar bij Jezus met zijn vragen 
hierover. Jezus zei tegen hem: 
“God had de wereld zozeer lief, 
dat Hij Zijn enige zoon heeft 
gegeven, zodat wie in Hem 
gelooft niet hoeft te sterven maar 
eeuwig leven heeft.”

Maar hoe kan dat? Hoe kan God 
zomaar beslissen om onze zonden 
weg te wissen? Zonde leidt tot de 
dood. Het is de onvermijdelijke 
consequentie van een leven 
gescheiden van God.

Jezus betaalde de prijs voor ons. 
Toen de soldaten Hem kwamen 
arresteren, had Hij Zich kunnen 
verdedigen. Toen de Joodse 
rechters en nadien de Romeinse 
gouverneur Hem ondervroegen, 
had Hij zich kunnen verdedigen. 
Hij deed het bij geen van beide. 
Hij is aan een kruis opgehangen 
omdat Hij als rechtvaardige 
wilde sterven voor ons, de 
onrechtvaardigen.

Maar de dood kon Jezus niet 
vasthouden. Op de derde dag 
kwam Hij weer tot leven. Niet als 
een spook, maar als een fysieke, 
heropgestane mens.

Vind je dit ongeloofwaardig? Denk 
dan eens terug aan de betekenis 

van Kerstmis. God is als een mens 
naar de wereld gekomen. Zou 
de dood God werkelijk kunnen 
vasthouden? Het was juist met de 
bedoeling om te sterven, en de 
dood te overwinnen, dat Jezus 
naar de wereld kwam.

Nu biedt Hij nieuw leven aan 
iedereen die bereid is om Hem te 
volgen. 

Gelukkig kerstfeest!

Martin Turner


