
H O O F D A R T I K E L

Misschien zouden we er de krant mee halen, en in ieder 
geval een kerkelijk tijdschrift als “Woord en Dienst”:
als kerkelijke gemeente wensen we elkaar een gelukkig 
nieuwjaar toe op de eerste zondag van advent. In het 
wereldlijke jaar 2018 is dat op zondag 2 december. En 
nu heb ik al direct de termen “kerkelijk” en “wereldlijk” 
gebruikt, want ja, in deze tijd loopt de kalender nogal 
uiteen als je kijkt naar liturgie en kerkelijk jaar en het jaar 
zoals dat in de meeste agenda’s genoemd wordt. 
Gedacht vanuit het kerkelijk jaar zou het niet vreemd 
zijn om de eerste advent ook daadwerkelijk te vieren als 
de eerste zondag van het nieuwe jaar, ik heb het alleen 
nog nooit meegemaakt en ook nog nooit gehoord dat 
het ergens gebeurde. Nee, gewoontegetrouw wensen we 
elkaar op de eerste zondag in de maand januari veel heil 
en zegen toe. We zijn dan wel liturgisch ingesteld maar we 
overdrijven het ook weer niet. 
Je kunt dus verschillend kijken naar deze tijd van het jaar, 
zowel vanuit het kerkelijk jaar als vanuit de wereldlijke 
agenda, een verschillende tijdsbeleving die hier en daar 
ook wat wringt en die laat zien dat deze tijd van het jaar 
verschillende gezichten heeft. Het ligt er dus maar aan 
vanuit welk perspectief je kijkt. 
De tijd van advent is het begin van het kerkelijk jaar en 
gaat vooraf aan de kersttijd. En deze kersttijd loopt door 
in de maand januari, namelijk tot en met 6 januari. Twee 
gezichten, die van advent en die van Kerst, en beide 

gezichten zijn te herkennen aan de liturgische kleur. Tot 
aan 24 december (in 2017 is er op die morgen ook nog een 
kerkdienst, namelijk de 4e advent) is de kleur paars, vanaf 
de vooravond van de 24e december is het wit. Onze koster 
moet dus de 24e ergens in de middag het antependium 
vervangen. 
Twee gezichten in deze tijd van het jaar, maar veel meer 
gezichten in de verhalen van deze tijden. In onze kerkdien-
sten zal regelmatig het woord “engel” klinken, ook zijn de 
herders vast niet ver weg. Zij vertellen ons over de verwach-
ting van een kind, over een aangekondigde geboorte, over 

een geboorte die heeft plaatsgevonden en over het zoeken 
naar het kind. Zij vertellen ons ook over de vreugde die er 
voor iedereen is. Gezichten van verwachting, gezichten van 
blijdschap, gezichten waar je vrolijk van kunt worden en 
die je uitnodigen tot zingen van bekende of misschien iets 
minder bekende liederen. 
Maar ook andere gezichten komen aan bod, of kunnen ge-
noemd worden. Het gezicht van keizer Augustus bijvoor-
beeld, die meent te heersen over het hele romeinse rijk (als 
het ware de hele wereld). Hij vaardigt een decreet uit en 

naar het schijnt volgt men 
het op. Augustus, hij weet 
niet dat zijn decreet ergens 
in een geschiedenis wordt 
ingepast, een geschiedenis 
die ver voorbij het romeinse 
rijk gaat. En het gezicht van 
Herodes wordt zichtbaar in 
deze kersttijd. Hij is bang 
voor het pasgeboren kind 
en in een afschuwelijk ver-
haal vertelt de evangelist 
Matteüs ons dat er gemoord 
wordt, dat alle jongetjes uit 
Bethlehem jonger dan 2 
jaar worden vermoord. 
Matteüs vertelt ons ook 

over de vlucht naar Egypte en geeft het pasgeboren kind 
Jesus daarmee ook het gezicht van zijn volk, zijn joodse 
volk (voorouders van hem vluchtten ook naar Egypte, van-
wege hongersnood, en kwamen ook weer terug). 
En meer gezichten worden zichtbaar, natuurlijk dat van 
Maria en dat van Jozef. Hun aarzeling over hun toekomst, 
de vragen van Maria en haar bereidwilligheid om te onder-
gaan wat is toegezegd. Haar 
gezicht ook van degene die 
onthoudt, want zij bewaart 
veel woorden in haar hart. 
Het gezicht van Jozef, de 
dromen van Jozef die hem 
het gezicht geven van een 
andere Jozef die ook veel 
droomde en dromen kon 
uitleggen. Deze kersttijd is 
net als de adventstijd een 
tijd om veel te beleven, een 
tijd met veel gezichten. 

En dan niet te vergeten het gezicht van Simeon, die visioenen 
ziet in de tempel en spreekt over de levensweg van Jesus. 
Hij noemt Jesus als de mens die tot val en opstanding zal 
worden, alweer een gezicht van een volwassen Jesus, die 
niet alleen dat lieve kind is dat tot zachtheid roept, maar 
ook koning profeet en priester. En niet te vergeten het 
gezicht van Anna, die alleen door haar leeftijd (84 jaar) 
het gezicht is van het joodse volk (7 maal twaalf, zeven is 
het heilig getal, twaalf is het aantal stammen van Israël, 
inclusief de verloren stammen). Gezichten te over, en ik 
noem ze niet eens allemaal.
Gezichten dus in deze tijd, buiten en binnen de kerk. In 
winkels klinkt waarschijnlijk muziek van deze tijd van het 
jaar, het centrum van ons dorp is versierd met groen en met 
licht. Een zelfde soort groen en licht (en een piek en ballen) 
zien we in de kerken. 

Het gezicht van de kerstboom en andere versiering is 
gekomen vanuit het germanisme, vanuit de wereld dus en 
zo in onze kerken binnengekomen. Is dat erg? Nou, heel 
liturgisch gezien kan het misschien niet. Maar...we zijn wel 
liturgisch ingesteld, maar we willen het ook niet overdrijven. 
Deze tijd kent immers verschillende gezichten? Zoals de 
evangeliën verschillend spreken over deze tijd en daarmee 
verschillende gezichten hebben, zo mag onze werkelijkheid, 
ook in de kerk, verschillende gezichten hebben. 
En ik wens ons toe dat deze adventstijd (het duurt niet meer 
zo lang) en deze kersttijd gezicht voor ons zal hebben. Dat 
wij gezichten mogen zien, gezichten van vergeving, hoop, 
geloof en liefde. Mogelijk het gezicht van God!

ds. Gerco Veening
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