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Deze zondag vieren we dat doordat God zich in Jezus met onze wereld verbindt, heel de 
wereld zijn wereld is. Dat wil zeggen dat God niet alleen in de Bijbel of de gelovige traditie is 
te vinden, maar in heel de menselijke geschiedenis. Ook waar deze moeizaam en pijnlijk is. 

Kerstmis vieren we in drie etappen. Op het kerstfeest zelf staat het gegeven centraal dat 
God zich met onze geschiedenis verbonden heeft. Met Epifanie vieren we dat in Jezus God 
zich aan alle volkeren en voor alle tijden openbaart. En ten slotte markeert het feest van 
Jezus’ doop in de Jordaan, komende zondag, zijn overgang van de verborgenheid van 
Bethlehem en Nazaret naar zijn optreden als prediker met de boodschap: het koninkrijk van 
God is nabij; bekeer je en geloof in het evangelie. Wat dit evangelie behelst, dat pakken we 
dan vervolgens uit. Zondag aan zondag lezen we het evangelie, dit jaar dat van Matteüs, om 
te horen wat Jezus doet en zegt, en in welk licht dit ons leven zet. 

Want God spreekt niet alleen in de overgeleverde verhalen over Jezus. God spreekt ook 
in de andere Bijbelse geschriften en God spreekt in ons leven en onze wereld. Door in Jezus
mens te worden maakt God de hele wereld tot zijn wereld en wordt onze hele geschiedenis 
ook zijn geschiedenis. De lezingen voor het getijdengebed in de periode tussen Kerst en 
Epifanie waren dit jaar genomen uit het Hooglied. Deze liefdesgedichten over twee geliefden 
die elkaar zoeken en voor wie het landschap getekend is door het feit dat de ander zich erin 
verbergt, worden sinds mensenheugenis gelezen als een dialoog tussen God en zijn volk, 
tussen Christus en zijn kerk. Dit, zo heb ik de afgelopen periode ervaren, prikkelt niet alleen 
de zinnen – voor wie er gevoelig voor is, is het Hooglied soms opmerkelijk erotisch – maar 
ook de fantasie. Het Hooglied stuurt ons naar buiten, in de tekst zelf letterlijk de wei en het 
bos in, om te ontdekken wat in bloei staat en wat vrucht begint te dragen. We mogen het als 
Gods gaven plukken en als Gods geschenken oogsten. 

Je hoopt altijd dat het nieuwe jaar ook een werkelijk nieuw begin is, maar er vielen bij de 
jaarwisseling weer meer gewonden dan vorige jaren. Wij zijn 364 dagen per jaar bezig de 
samenleving veiliger te maken, zei een hulpverlener op de televisie, maar die éne dag 
hebben we het gevoel dat we dweilen met de kraan open. 

Vrijdag 3 januari doodde een Amerikaanse drone de Iraanse generaal Qassem Soleimani 
terwijl hij in Irak was. Yousif Thomas Mirkis, dominicaan en bisschop van Kirkuk, vraagt ons 
gebed. Hij is bezorgd, omdat deze aanslag de tegenstellingen kan doen toenemen en het 
groeiende verzet van veel moslims tegen de toenemende invloed van Iran in hun land kan 
doen omslaan. Bisschop Mirkis zoekt voortdurende naar mogelijkheden om de verhoudingen
te verbeteren en bevolkingsgroepen te laten ontdekken dat zij alleen gezamenlijk een 
toekomst hebben. Katholiek Utrecht steunt hem naar vermogen. Mirkis behoort tot de 
Chaldeeuws-katholieke kerk, die de paus als hoofd erkent, maar een eigen ritus volgt. 

Vanwege de toenemende spanningen had de Chaldeeuwse aartsbisschop van Bagdad, 
Louis Raphael Sako, de kerstnachtviering al afgelast. Hij werd in 2018 door paus Franciscus 
kardinaal gecreëerd, mede om de verbondenheid met de christelijke minderheid in het 
Midden-Oosten uit te drukken. Als wereldwijde gemeenschap is de katholieke kerk overal 
deel van de lokale geschiedenis. Alle conflicten zijn dus onze conflicten, alle pijn onze pijn, 
zoals alle schuld ook onze schuld is. Het is in ieder geval voor mij een belangrijk beeld van 
Gods concrete en tegelijkertijd universele betrokkenheid bij mensen en hun geschiedenis. 

Laten we in vertrouwen op deze betrokkenheid komend jaar met extra intensiteit om vrede
bidden en streven naar het beëindigen van alle geweld, ook in onze eigen leven. 
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