H O O F D A RT I K E L

Voor de tweede keer:

Kerst in Coronatijd
Een paar weken geleden zei ik tegen iemand: “Het is na
zoveel jaar predikantschap moeilijk om bijvoorbeeld met
Kerst nog iets nieuws te zeggen”. En de vraag is nu, of
deze opmerking van mij wel helemaal klopt. Dit jaar is
het namelijk de tweede keer op rij dat we Kerst vieren in
Coronatijd. En dat maakt het wel anders.
We worden in deze tijd (opnieuw) geconfronteerd met
maatregelen. En dat maakt het anders dan we van huis
uit gewend zijn. Het is zeer de vraag of we in deze tijd bij
elkaar op bezoek kunnen gaan, het is ook de vraag of er
tijdens de kerkdiensten door de gemeente gezongen kan
worden, uitbundig volle kerken zullen ook niet kunnen
en zo nog wel meer. Het beeld komt naar voren dat het
sober zal zijn. En dat is voor de 2e keer zo, en in die zin
nieuw. Want we zijn het wel gewend geraakt dat we met
de feestdagen heerlijk konden uitpakken. Een familiefeest,
bij elkaar op bezoek (voor de meesten dan) en in de kerk
met elkaar zingen en dan het liefst de bekende liederen,
schouder aan schouder zittend en luisterend naar de bekende woorden en het bekende verhaal.
En dit zal dit jaar (weer) anders zijn. En vreemd genoeg
past een sobere viering en een sober feest wel bij Kerst.
Wie de verhalen in het evangelie naar Mattheüs en in
het evangelie naar Lucas leest, komt naast engelenzang
ook het zwijgen tegen van Zacharias (Lucas 1:18-23). En
bijvoorbeeld de vlucht naar Egypte door Jozef en Maria
(Mattheüs 2:13-15). De kerstverhalen zoals die in de evangeliën staan zijn niet alleen maar mooi, nee, ook donkere
kleuren zijn aanwezig. In het lied van de evangelist Johannes (Johannes 1:1-18) staat nadrukkelijk in filosofische
termen dat Jezus niet door iedereen herkend is.
Kerst is dus niet alleen maar mooi, en dat zal het dit
jaar dus ook niet zijn. Op een andere manier zal het naar
ons toekomen dan dat we zouden wensen. En misschien
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worden we op deze manier ook wel meer ontvankelijk voor
wat Kerst eigenlijk wil zeggen.
Kerst zegt in een notendop dat God naar deze wereld toekomt, een wereld die niet volmaakt is, een wereld waarin
pijn aanwezig is en op bepaalde momenten gebroken is.
God komt naar deze wereld toe in de gestalte van een
mens. Deze mens leeft zijn leven op een manier die ook
niet alleen maar mooi is, maar om zo te laten zien hoe het
kan zijn en hoe het zal zijn. Een leven met vrede op aarde
als een lonkend perspectief. Waarbij deze wereld niet in alles maakbaar is en daar komen we in deze tijd wel achter.

De verkondiging dat wij dus niet aan
een soort noodlot worden overgelaten
maar dat ons leven in een
glanzend perspectief staat en zal
komen te staan.
In het kerstverhaal gaat het over een wereld die weet van
gebrokenheid en die een boodschap krijgt die er niet om
liegt. Een verkondiging van vrede die mogelijk is en zal
zijn, een verkondiging dat God zich openbaart in een mens.
Een verkondiging dat God zich verbindt met deze wereld
en dat voor altijd. De verkondiging dat wij dus niet aan
een soort noodlot worden overgelaten maar dat ons leven
in een glanzend perspectief staat en zal komen te staan.
Heden en toekomst gaan in elkaar over.
Ook in coronatijd klinkt dus deze boodschap en wellicht
klinkt die boodschap in coronatijd indringender dan
anders. De eerste kerstverhalen (die van Lucas en van
Matteüs) zijn ook opgeschreven in een tijd die heftig was.
Die tijd in het toenmalige Israël was nog veel heftiger

dan onze tijd in Nederland. De tempel in Jeruzalem was
verwoest, het Joodse volk was verstrooid geraakt, er was
een opstand geweest die bloedig was neergeslagen, de
zogenaamde Romeinse vrede was er één van onderdrukking, het Romeinse rijk kende slavernij, Christenen werden
geofferd. In die tijd schreven Lucas en Mattheüs hun evangeliën en dus de geboorteverhalen van Jezus. Ieder een
eigen geboorteverhaal, vanuit een eigen perspectief, maar
beiden in een wrede tijd.
En zo mogen deze verhalen klinken in onze tijd en klinken
ze elk jaar weer iets anders. Ik denk dat in onze tijd, in deze
jaren 2020 en 2021 de kersttijd ook een tijd van ascese is.
En ascese kent de onthouding, de vrijwillige onthouding
van genoegens. In de veertigdagentijd kan ascese aanwezig zijn in de vorm van vasten (op verschillende manieren
kan dat), deze kersttijden lijken wel op die veertigdagentijden. Niet dat het vrijwillig is, dat niet, maar de onthouding
is er wel. En het voordeel van onthouding is dat je als
mens je meer bewust wordt van wat gewoon geworden is
en dat je extra geniet als de onthouding voorbij is. En zo
mogen deze jaren 2020 en 2021 vruchtbare jaren worden,
zelfs vruchtbaar voor wat betreft de spiritualiteit. Als in de
soberheid van deze jaren onze spiritualiteit gevoed wordt
juist door de soberheid, dan mag dat de kerstboodschap
zijn van deze jaren. Waarbij ook geldt dat ascese (onthouding) niet voor altijd is. Er komen ook weer andere jaren.
Ik wens ons allen dan ook vruchtbare kerstdagen toe,
vruchtbaar voor onze spiritualiteit en vruchtbaar voor de
toekomst. Dat wij aangeraakt mogen worden als de mens
die we zijn, dat het kind geboren mag worden ook in ons,
in ons bestaan. Zo’n “virus”… ik teken er voor. En dan zijn
besmettingscijfers nooit te hoog. Geen mens komt hierdoor
in het ziekenhuis of de IC.

Ds. Gerco Veening
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