Galaten 4:4a (HSV)
Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God Zijn Zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de Geest van Zijn Zoon uitgezonden
in uw harten, Die roept: Abba, Vader!
Samenzang:

Donker de nacht

Hebreeën 1:1 (BGT)
Vroeger sprak God op allerlei manieren tegen onze voorouders, via de profeten.
Maar nu Gods nieuwe tijd begonnen is, heeft Hij tegen ons gesproken via zijn Zoon.
Samenzang: Stille nacht
Lucas 2:1-7 (NBV)
In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten
inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen
ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van
de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet, aangezien hij van
David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger
was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld,
haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor
hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.
Samenzang: Een ster ging op uit Israel (O little town)
1 Koningen 6:1 (NBV)
In het vierhonderdtachtigste jaar na de uittocht van de Israëlieten uit Egypte, in het vierde jaar van
zijn regering over Israël, in de maand ziw, de tweede maand, begon Salomo met de bouw van de
tempel.
Openbaring 21:6 (HSV)
Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde.
Jezus vervult de tijd (1)
Een prachtige scène in de Kronieken van Narnia van C.S. Lewis is de volgende. Lucy, een meisje van
ongeveer 12 jaar, overnacht in een dennenbos, samen met haar oudere broers en zussen. Ineens
wordt ze wakker. Ze heeft een stem gehoord – de stem waar ze het allermeeste op de hele wereld
van houdt. ‘Lucy’, klinkt de stem opnieuw. Ze staat op, loopt in de richting van het geluid – en daar
ziet ze Aslan de Leeuw (Jezus), groots en stralend in het maanlicht. Ze rent op hem af en omhelst
hem, en kijkt dan op in zijn grote, wijze gezicht. ‘Aslan, je bent groter geworden’, zegt Lucy. ‘Ik ben
niet ouder of groter geworden’, antwoordt Aslan. ‘Maar elk jaar dat jij groeit, zul je merken dat ik
groter word.’
Dit vind ik mooi! Dit is wat ik graag zou willen voor mijzelf, en voor ons allemaal. Dat we elk jaar nog
meer zien wie Jezus is en wat Hij voor ons heeft gedaan. Dat Jezus elk jaar een stukje groter voor ons
wordt. En dat dit steeds meer doorwerkt in hoe wij met elkaar en met anderen
omgaan. Dat is mijn verlangen voor AD (Anno Domini) 2017, oftewel het ‘jaar
van onze Heer’.

De term ‘het jaar van onze Heer’ duidt erop dat onze kalender op een bepaalde manier verwijst naar
Jezus. Er is een tijd voor zijn komst – de periode vóór Christus – en er is een tijd na Hem; de periode
ná Christus. Kerst is het keerpunt in de geschiedenis. Jezus is het scharnier tussen twee tijdperken.
Als je nog meer inziet wat dat inhoudt, dan kan Jezus al groter voor je worden!
Misschien vraag je je af: hoe was dit voor het volk Israël? Waarop baseerde Israël zijn jaartelling? Het
antwoord vinden we in 1 Koningen 6:1, waarin het gaat over Salomo die begint aan het bouwen van
de tempel. Dat was “In het vierhonderdtachtigste jaar na de
uittocht van de Israëlieten uit Egypte…”. De uittocht uit
Egypte – dat is hét grote keerpunt in de geschiedenis van
Israël. De exodus vormde de basis van hun religieuze tijdrekening. Totdat – vele eeuwen later – de ‘volheid van de tijd’
aanbrak. Dat is de uitdrukking van Paulus, in Galaten 4:4, ‘de
volheid van de tijd’ (Eng: in the fullness of time). “Maar toen
de volheid van de tijd gekomen was, zond God Zijn Zoon uit, geboren uit een vrouw…”
Bijzondere uitdrukking – volheid van de tijd. En ook wat raadselachtig. Want wat betekent dat: de
volheid van de tijd? Wil dat zeggen dat de tijd rijp was voor de geboorte van Jezus? Betekent ‘volheid
van de tijd’ dat in de tijd van keizer Augustus, en tijdens het bewind van Quirinius (Lucas 2:1-2) de
historische omstandigheden gunstig waren voor de komst van Gods Zoon naar deze wereld? Ja – ik
denk dat dit inderdaad zo is. Daar is veel over geschreven, en ik zou daar lang over kunnen over uitweiden, maar dat ga ik nu niet doen.
Want tegen de achtergrond van het Oude Testament zie je nog een diepere betekenis van deze uitdrukking: de volheid van de tijd. En daar wil ik wel op ingaan. Namelijk dat de weg die God tot dan
toe is gegaan met zijn volk Israël vervuld wordt in de geboorte van Jezus. En in wat er daarna volgt in
zijn leven, sterven, en opstanding.
Ga maar na. Jezus stond in een lange traditie van profeten, mensen die waarheid spraken namens
God. Jezus vervulde heel veel van wat deze profeten hadden gezegd. En zelf sprak Jezus ook namens
God. Sterker nog, Hij sprak als God. Jezus was de Profeet met een hoofdletter!
In het oude Israël waren er ook priesters. Zij brachten offers zodat mensen dichtbij de heilige God
konden komen, en zijn zegen ontvangen. Jezus was de Hogepriester, en Hij offerde zichzelf. Sindsdien zijn er geen offers meer nodig.
En Jezus stamde af van koning David, zoals we lazen in Lucas 2. Zelf bleek hij de Koning (met een
hoofdletter) te zijn die Israël eeuwenlang had verwacht. Kortom, wat God heeft beloofd, en waar Hij
naartoe heeft gewerkt via zijn volk Israël, wordt vervuld in Jezus. Jezus is de Profeet, de Priester en
de Koning. Dat is de volle betekenis van de uitdrukking ‘volheid van de tijd’. En dat is de volle betekenis van wat we vieren met Kerst.
Misschien zeg je nu bij jezelf: ‘Ik vind dit wel mooi. En ik voel de diepgang hiervan wel aan, er zit nog
een hele ijsberg onder. Maar ik heb toch een vraag. Een vraag die aan mij knaagt. Vooral als ik kijk
naar wat er in de wereld gebeurt. Het vliegt me soms aan: wat maakt het nu eigenlijk voor verschil,
die komst van Jezus? Wordt een vrachtwagen die op een mensenmenigte inrijdt erdoor tegengehouden? En wat betekent Kerst voor de hel van Aleppo – en voor de vele andere ‘hellen’ in deze wereld?’
Ik herken deze vragen helemaal. Ik kan ze nu ook niet rechtdoen. Maar ik wil me richten op wat mijzelf de afgelopen week heeft geholpen om vragen als deze een plek te geven. En dat is: geconcentreerd stilstaan bij wat er tweeduizend jaar geleden is gebeurd. Ik nodig je uit om nog verder met mij
mee te denken over het leven van Jezus. En ik doe hierbij een beroep op je verbeeldingsvermogen.
Vraag jezelf eens af: Hoe zou een leven eruitzien waarin het niet gaat om macht en geweld, of om
begeerte of angst - maar om liefde, in de kracht van de Heilige Geest? En hoe zou een mensenleven
eruitzien waarin (zoals Jezus het zelf uitdrukt) de ‘eersten de laatsten zijn, en de laatsten de eersten’?
Zou zo’n leven er niet uitzien als het leven van Jezus?

Ga maar na. Hij komt ter wereld als een baby in een stal. Op doorreis gebaard. Kwetsbaarder en
zwakker kan het bijna niet! En toch was Hij de Koning die voorzegd was in het Oude Testament.
Later zou Jezus kleine kinderen naar voren halen als modelburgers van het koninkrijk. Waarom?
Omdat het koninkrijk van God er niet is voor mensen die het op eigen kracht wel redden. Het koninkrijk is voor degenen die weten dat ze afhankelijk zijn. Het koninkrijk is er voor hen die als een kind
vertrouwen op hun hemelse Vader.
Vol compassie en liefde raakt Jezus melaatsen aan. En in plaats van zelf besmet te worden of onrein,
maakt Hij ze beter! Dit is ongehoord, volstrekt nieuw – revolutionair. Zieken, blinden, doven, verlamden – ze zijn allemaal zwak. Hun situatie is hopeloos, uitzichtloos. Maar Jezus richt ze op, Hij geeft ze
een nieuwe toekomst. De laatsten zullen de eersten zijn.
Dit alles, en nog veel meer, was al beloofd en vooruitgezien in het Oude Testament. Vandaar dat je
kunt zeggen: de volheid van de tijd slaat op de vervulling van de tijd. Eeuwenlang heeft God via zijn
volk Israël ‘toegewerkt’ naar het moment dat we lezen in Lucas 2: “…en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene.” De geboorte van Jezus, in de volheid van de tijd, is het keerpunt van de
geschiedenis. Want Jezus vervult de tijd. In Hem breekt de tijd van het Koninkrijk aan. Als Profeet,
Priester en Koning laat Hij zien wat Gods bedoeling is met zijn volk, en met deze wereld.
En Jezus doet dit niet alleen, op zichzelf. Hij sticht een gemeenschap van mensen om Hem heen. Een
gemeenschap van mensen die God leren kennen als hun hemelse Vader.
En dit raakt onszelf, als gemeente van Christus. Dit raakt direct aan onze identiteit, aan wie wij zijn –
of willen zijn; en aan onze verantwoordelijkheid. Ik doe nog een keer een beroep op je verbeeldingsvermogen, tot slot. Hoe zou een gemeenschap eruitzien van mensen die weten – die er vast op mogen
vertrouwen – dat ze kinderen van God zijn? Kinderen die roepen: ‘Abba, Vader!’, zoals Paulus schrijft
in Gal. 4?
Zelf stel ik me voor dat in zo’n gemeenschap de onderlinge verbondenheid heel belangrijk zou zijn.
Want kinderen van één Vader maken deel uit van hetzelfde gezin! We hebben het daar vorig seizoen
over gehad. Zo’n gemeenschap zou ook nog andere kenmerken hebben, zoals gastvrijheid en dienstbaarheid. Daarover gaat de prekenserie uit het boek Handelingen. Als gemeente staan wij in die lijn
van Handelingen. Net als de eerste volgelingen van Jezus zijn wij geroepen mee te werken aan de
komst van Gods koninkrijk. Met ons hart, onze mond en onze handen.
Hoe groter Jezus voor ons wordt, des te meer zal deze missie vrucht dragen! Licht uitstralen waar
duisternis is. Verzoening en vrede waar verdeeldheid heerst. En nog veel meer...
Daarmee zijn onze vragen niet weg. Maar we worden er niet langer door verlamd. We mogen er vast
op vertrouwen dat onze geschiedenis en onze toekomst, ook als gemeente, is verbonden met Jezus.
Hij zal deze tot vervulling brengen. Want Jezus is de ‘Alpha en de Omega, de Oorsprong en het Einde’
(Openb. 21:6).
Amen
Jezus vervult de tijd (2)
Sinds de komst van Jezus leven we in ‘de laatste dagen’. Of zoals de BGT Hebreeën 1:1 heel mooi
vertaalt: wij leven nu in Gods ‘nieuwe tijd’. Zonder zicht op Jezus is de tijd oud, leeg, en zinloos. Er is
geen doel, niets om naar uit te kijken. Maar met de geboorte van Jezus in de ‘volheid van de tijd’ laat
God zien dat er een nieuwe tijd aanbreekt. En dat de geschiedenis ten diepste om Jezus draait. Hij is
het keerpunt van de geschiedenis. Hij vervult de tijd. De wereldgeschiedenis is als een lege kribbe –
de geschiedenis is een stinkende voederbak die erop wacht gevuld te worden met Jezus. En die ernaar uitziet dat Jezus steeds groter wordt. Of om het anders te zeggen: dat het Koninkrijk dat in Jezus
zichtbaar wordt, zich steeds meer uitbreidt! Onze missie als gemeente van Christus heeft hier direct
mee te maken. Dit is de kern van wat we zonet bespraken.

Ik wil nu kort stilstaan bij deze vraag. Hoe raakt dit onze persoonlijke geschiedenis, onze eigen biografie? Wat is ervoor nodig dat Jezus daarin nog groter wordt?
Ook nu wil ik stilstaan bij de ‘volheid van de tijd’, maar dan met een
andere invalshoek. Het gaat er nu over dat onze tijd zo ‘vol’ is. Het
gaat om onze volle agenda! Want waar lopen we tegenaan: wij leven
in een tijd waarin we nooit tijd hebben. Onze tijd is die van de survival
of the fastest, het overleven van de snelste. We merken het overal om
ons heen: alles en iedereen versnelt.
Ons levenstempo is enorm toegenomen. We worden er met z’n allen
doodmoe van en het brengt ons niet dichter bij God.
Maar in Jezus Christus heeft God tijd, zíjn tijd, voor ons genomen. Hij
neemt de tijd om uit te groeien tot een man. En als Hij eenmaal volwassen geworden is, heeft Jezus werkelijk tijd voor anderen – en zelfs
voor kinderen. (Zie dit kunstwerk, dat rust uitstraalt: Chinese
kindertjes komen bij een ‘Chinese’ Jezus!)
Hij maakt alle tijd voor zwakken, zieken, voor hen die het allemaal niet kunnen bijhouden, voor degenen zonder economische waarde. Jezus neemt de tijd voor hen. Hij laat zien hoe je kunt leven met
een andere tijdrekening. Jezus doet voor hoe je kunt leven met de tijd van het koninkrijk. De tijd van
het koninkrijk is vervulde tijd. Een stukje tijd waarin er geen plaats is voor angst en zorgen. Bezorgdheid is zoiets als een lek in de tijd, een gat, een drain die de dag leegzuigt. Maar God hééft de tijd en
Hij gééft ons tijd – de tijd is een geschenk van God. En het is aan ons die te ontvangen. Elke dag opnieuw.
Het is niet God die ons dwingt om altijd maar voort te jakkeren! Hij nodigt jou en mij uit om met Hem
te wandelen. Zoals Hij wandelde met Adam, en met Henoch. En zoals Jezus wandelde met zijn leerlingen. Hij is de God van ‘vijf kilometer per uur’, met een
prachtige uitdrukking van de Japanse theoloog Kosuke
Koyama. God rent niet, Hij loopt. En Hij loopt omdat Hij
liefde is. Liefde heeft haar eigen snelheid.
Dus wat is ervoor nodig dat Jezus nog ‘groter’ kan worden in
jouw en mijn leven? Belangrijk is dat we ons niet laten opjagen. Dat we ons niet mee laten slepen in de vaart der volkeren, in de achtbaan van de hyperactieve tijd waarin we leven. Maar dat wij ons elke dag opnieuw
richten op Jezus. Jezus heeft alle tijd voor ons, de tijd van het koninkrijk. Wij mogen met Hem wandelen, op de weg van het Koninkrijk.
Wij mogen leven vanuit de gelijktijdigheid met Jezus – verbonden zijn met Hem, in het hier en nu.
Dat is wat Paulus schrijft in Galaten 2:20: “Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij.”
Alles wat wij doen vanuit die verbinding met Jezus - dát behoudt zijn waarde en zal blijven bestaan.
Want Jezus Christus vervult de tijd. Hij is gisteren en heden dezelfde, en tot in eeuwigheid.
Amen

