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overdenking

Lieve mensen van God,
die ons zijn Zoon gegeven heeft,

Voor Maria en Jozef gold er een reisgebod. Het gebod dat Keizer Augustus had opgelegd aan 
alle inwoners van zijn Rijk. Zij moesten zich laten inschrijven op de plaats van hun 
afstamming. En dus móesten zij op reis. Voor Maria en Jozef was dit een lange reis van 
Nazareth naar Bethlehem, omdat Jozef stamde uit het huis van David en die kwam uit 
Bethlehem.

Voor velen in onze tijd geldt een reisvérbod. De nieuwste is dat reizen van en naar Het 
Verenigd Koninkrijk verboden is omdat dat een gemuteerde versie van het Coronavirus 
rondwaart, een die nog besmettelijker is dan eerdere varianten. En zo was dat dit jaar veel 
vaker: dat je niet mocht reizen naar gebieden met code oranje of rood: omdat dat te riskant 
was, te veel kans op besmetting.

Voor de één dus een reisgébod, voor de ander een reisvérbod. In beide situaties geeft dat 
problemen en spanningen. Op reis móeten gaan in erbarmelijke omstandigheden, Maria 
hoogzwanger – wanneer en waar zou haar kind dan ter wereld komen? Niet op reis mógen, 
en dan niet voor je plezier, maar omdat je geliefde in het buitenland woont, of omdat je 
bedrijf er van afhankelijk is… Wie op reis móet of wie niet op reis mág… In beide gevallen 
geeft het beperkingen. En denk dan ook aan allen die in deze wereld op de vlucht zijn: een 
reis die zij zelf niet bedacht of gewild hebben, maar de omstandigheden in eigen land zijn zo 
gevaarlijk en bedreigend, dat er niets anders op zit om te overleven.

De Keizer wilde een registratie, hij vaardigde een registratieplicht uit… Dat woord kennen we 
nog wel van de periode dat er iets meer mocht, en dat als je naar een terras of een 
restaurant ging je gegevens moest inleveren, zodat je opgespoord kon worden als er zich een 
besmettelijke situatie har voorgedaan. De Keizer wilde registratie van al zijn inwoners om te 
weten hoeveel onderdanen hij had, waar zijn zich bevonden en hoe zij opgespoord konden 
worden voor zijn belastingen. Een soort van bron- en contactonderzoek dus. 

Toen wij als jeugdkerstnachtdienstcommissie gingen nadenken over onze dienst voor dit jaar 
en toen duidelijk werd dat dit anders zou zijn dan andere jaren, bedachten wij de plannen 
voor een film, met de titel Reisgebod, met een reis in de film, als gingen we door de ogen van
Maria en Jozef op pad met elkaar: langs de uitdagingen en hindernissen die het reizen in het 
leven met zich meebrengt. En in het bijzonder alle uitdagingen en hindernissen dit dit bizarre
jaar 2020 met zich mee heeft gebracht en nog doet en de reis door de werkelijkheid van 
Corona is nog niet voorbij… Zoals de reis van Maria en Jozef niet voorbij was toen hun kindje 
werd geboren in Bethlehem.

Met de basiscatechisanten, je ziet er straks een aantal van in een reportage van hun eigen 
BroadcastBasisCatechese, BBC, hebben we een film bekeken. Een fil, Nativity Story, waarin 
we die moeilijke reis van Maria en Jozef zíen. Eerst het moeilijke leven in Nazareth, bezet 
gebied door de Romeinen, met al hun geweld richting de inwoners. Dan dat Reisgebod, het 
decreet van de Keizer: ze moeten op reis. Maar daar ging nog een ingewikkelde situatie aan 



vooraf. Maria, een jonge vrouw had bezoek gehad van een engel en die engel vertelde dat zij 
een belangrijke rol zou vervullen in de komst van de Messias, waarvan zij zwanger zou zijn en
die zij zou baren. Maar daar ben ik toch helemaal niet geschikt voor, was haar angstige 
antwoord. En dan Jozef: die eerst niet wist dat zijn verloofde zwanger was, het kind was niet 
van hem, zou híj wel geschikt zijn om als een soort van bonusvader goed voor het kind te 
zorgen? Ben ik geschikt voor de rol die de hemel voor mij in gedachten heeft? We zagen hoe 
het castingbureau er mee worstelde, maar ook hoe de hemel altijd anders kijkt dan wij 
mensen op aarde. Waar wij denken dat iemand niet geschikt is, door een bepaalde afwijking,
eigenschap, afkomst, kleur of voorkeur of wat dan ook, daar kiest de Hemel juist deze 
mensen om een belangrijke rol te spelen in het Lichtplan van God. Maria en Jozef waren dus 
wel geschikt voor hun rol, sterker nog: zij waren er voor uitverkoren. Maar wat een zware rol.
Eerst al die reis, door het berglandschap, door valleien, over rivieren, de exteme 
weersverschillen, de kou bij nacht, de honger en de dorst… en dan niet welkom zijn in welke 
herberg dan ook omdat Bethlehem overal overvol zat. Zo leeg als de etabblissementen nu 
zijn, zo vol waren ze toen. En dan wordt het kind geboren, Jezus, die de engel had 
aangekondigd. De hoop voor de wereld, de hoop voor de mensheid, licht van de wereld. In 
een erbarmelijke omstandigheid, in een koude grot, maar zijn licht brak door: dat grootste 
moment maakten Maria en Jozef mee op hun reis, maar toen moesten ze wel heel snel 
vluchten met hun kind, want de ziekelijk jaloerse Koning Herodes uit Jeruzalem had lucht 
gekregen van het nieuwe Koningskind en dus moest het jonge gezin vluchten, vluchten naar 
Egypte. 

De reis van Maria en Jozef, met alle hindernissen en problemen, angsten en gevaren kan 
lijken op de reis die jij of u moet maken door het leven en de reis door dit jaar 2020 heeft dat
er vooral niet makkelijker op gemaakt. 

Het jaar dat er allerlei reisverboden klonken was tegelijkertijd ook een reisgebod: de 
maatregelen, de beperkingen, de angsten, de ziekte, de extreme belasting op de zorg, de 
grote onzekerheden voor ondernemers. Terwijl je niet mag reizen, moet je toch op weg, op 
weg naar een toekomst die onduidelijk is en heel onzeker kan lijken. Maria en Jozef reizen 
met je mee, zij weten hoe moeilijk en ingewikkeld het kan zijn om niet te weten hoe het 
allemaal zal gaan en komen, maar de dragen wel de hele tijd een belofte met zich mee. De 
belofte dat er Licht zal komen, en zal doorbreken. De belofte dat God ons niet vergeten is, 
maar juist naar ons omziet. De blijde verwachting dat God naar ons toe wil komen in zijn 
Zoon. Hij heeft de reis naar de aarde ondernomen, met alle liefde die in hem is. Hij koos er 
voor om bij ons te komen, bij ons te zijn en alle reizen, hoe zwaar of angstig ze ook zijn met 
ons mee te gaan én om ons allemaal geschikt te vinden voor de rol in zijn grote verhaal: het 
verhaal van God met ons, waar wij allemaal deel van uit mogen maken, als reisgenoot van 
Hém.

Amen



 


