Meditatie deel 3: GEZEGEND
Kerst heeft te maken met blijdschap. En met omkering. En ook: met zegen. Dat klinkt door in wat
we elkaar toewensen. Bijvoorbeeld: ‘Zalig Kerstfeest’, vooral beneden de rivieren. Of: ‘Gezegende
Kerstdagen’, in een meer protestantse omgeving.
We keren terug naar waar we begonnen. Naar de visitatie, het bezoek van Maria aan haar oudere nicht Elisabet. “Hallo Elisabet!” zoiets zei Maria. En direct toen Elisabet de stem van Maria hoorde,
kwam de Heilige Geest in haar. Ze werd enthousiast, vol van God.
En in haar enthousiasme riep zij Maria toe: “Jij bent gezegend,
meer dan alle andere vrouwen! En ook het kind dat je krijgt zal gezegend zijn!”
Het is even een overgang, maar laten we stilstaan bij wat er ruim dertig jaar later gebeurde.

In deze kunstwerken – een uit de 14e eeuw, en een uit onze eigen tijd – is Maria de mater dolorosa, de treurende moeder. Haar zoon is doodgemarteld. Het lichaam van Jezus, vol gaten en
bloed, hangt levenloos op de schoot van Maria. Hoe ‘gezegend’ kun je zijn…!
Toch kwam dit niet onverwacht. Ook haar toekomstige lijden was Maria al aangezegd. “Maria, jij
zult veel verdriet en pijn hebben om je zoon”, lezen we in Lucas 2 vers 35. Letterlijk staat er:
‘Door jouw ziel zal een zwaard gaan.’ Het was verschrikkelijk voor Maria om haar zoon aan het
kruis te zien sterven. En ook het lijden van Jezus was onvoorstelbaar zwaar. Gezegend worden
door God sluit pijn en lijden niet uit.
Als Elisabet tegen Maria zegt: ‘Jij bent gezegend’ en: ‘Jouw kind is gezegend’, dan betekent dat
niet dat zij een makkelijk leven krijgen. Het betekent dat God door hen heen goede dingen zal
doen. Gezegend zijn heeft hier te maken met de kracht van God om een roeping te volbrengen.
Wat was de roeping van Jezus? In hoofdstuk vier zegt Jezus: ‘God heeft mij gestuurd voor de armen, de gevangenen, de blinden, de mensen die het moeilijk hebben.’ Tijdens zijn leven op aarde was Jezus steeds bezig om het lijden
van mensen te verhelpen. En om hen te wijzen op de levende God die van hen
houdt en die een relatie met hen wil.
Als je wilt weten waar Kerst uiteindelijk op uitloopt, lees het einde van het evangelie van Lucas, hoofdstuk 24. Jezus is dan opgewekt uit de dood, dus Hij leeft! Dat
was even schrikken voor zijn leerlingen, dat hadden ze niet verwacht. Maar Jezus
legt hun uit dat dit Gods plan was: eerst moest Hij sterven. Hangend aan een kruis.
Jezus, de zoon van God, stierf de dood van een slaaf – van een nobody.

Maar daar zou het niet bij blijven. Jezus zou opstaan uit de dood. Daar is
de omkering weer! Lijden en dood veranderden in leven en blijdschap.
Toen ze van de eerste schrik waren bekomen, waren de leerlingen van Jezus enorm
blij om Hem te zien!
En Jezus geeft een opdracht aan zijn leerlingen. Een missie. Een roeping. Namelijk om andere mensen over Hem te vertellen. En om
hun te vertellen over vergeving, en verzoening. Een herstelde relatie met God, en met andere
mensen. En dan staat er dat Jezus zijn handen uitstak en zijn leerlingen zegende. En dat de discipelen heel blij waren. Daar is de blijdschap alweer!
Blijdschap. Omkering. Gezegend zijn. Deze drie horen bij Kerst, en bij Jezus. En ze zijn er ook voor
jou. Als jij Jezus toelaat in je leven, dan zul je daar blij van worden. Maar er zullen ook dingen in je
leven omgekeerd gaan worden. En je krijgt er een roeping, een missie bij. God wil jou zegenen. Hij
wil jou kracht geven, om anderen tot zegen te zijn.
Zullen wij nu elkaar een gezegend Kerstfeest toewensen?
Gezegend Kerstfeest!

