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Kerstmis is de geboorte van een joodse Messias voor iedereen
De evangelisten probeerden in hun verhalen over de geboorte van
Jezus te laten zien dat Jezus niet zomaar een willekeurig kind was,
maar dat hij het beloofde nieuwe licht, de nieuwe ‘gezalfde’ was die
de joodse profeten hadden aangekondigd. Zo schrijft Matteüs dat
Jozef in een droom bezoek krijgt van een engel:

Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de
Heer. De engel zei: ‘Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw
Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de
heilige Geest. Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij
zal zijn volk bevrijden van hun zonden.’ (…) Jozef werd wakker en deed
wat de engel van de Heer hem had opgedragen.

Matteüs 1, 20-25

Bij Lucas is een soortgelijk verhaal te lezen. Jezus is in deze verhalen degene die vervult wat de joden al
eeuwen geloven: Hij is de bevrijdende God, het bevrijdende spoor naar betere tijden.
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Geschiedenis van het kerstfeest
In de eerste periode van het christendom bestond Kerstmis helemaal niet. Er was in die tijd niemand
die zich bezighield met ‘het kindje Jezus’ of de ‘geboortedag’ van Jezus. Het was niet eens de gewoonte
om een verjaardag te vieren. Voor christenen en joden was het daardoor helemaal ondenkbaar om een
dergelijk feest in te stellen. Naarmate het christendom zich meer en meer uitbreidde onder heidense
volkeren, kwamen ook steeds meer heidense gebruiken de leefwereld van de christenen binnen.
Romeinen die gewend waren hun verjaardag te vieren, stopten daar niet altijd mee nadat ze bekeerd
waren tot het christendom. In 221 opperde Julius Africanus, een belangrijk Romeins legerofficier die zich
bekeerd had tot het christelijk geloof, dat het goed zou zijn een gedenkdag in te stellen voor de geboorte
van Jezus. Omdat de Romeinen op 25 december al een feest vierden, namelijk dat van Sol Invictus (de
Onoverwinnelijke Zon), werd het goed bevonden dat feest om te vormen tot de geboorte van Jezus. Die
werd dan beschouwd als de ‘Zon der gerechtigheid’ en het ‘Licht van de wereld’. In de latere Germaanse
cultuur, die met de volksverhuizingen aan het einde van het West-Romeinse Rijk onze streken begon te
kenmerken, viel het samen met het feest van de winterzonnewende. Dat stelde de afwisseling van het
duister door het licht centraal. Ook daar was de parallel niet ver weg1.
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Zie daarvoor: Pierre Trouillez, Bevrijd en Gebonden, blz. 193-194.
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Actualisering
Mensen kijken rond de jaarwisseling
uit naar de tijd dat het weer langer
licht wordt. Om dit te gedenken, vieren
mensen het feest van het komende
licht. In vrijwel alle culturen wordt zo’n
‘lichtfeest’ gehouden. Voor de christenen
is dat feest Kerstmis. Dat is het moment
dat de Zoon van God op aarde kwam,
als Licht voor de mensen. Kaarsen
zijn symbolen van licht en worden
in de aanloop naar Kerst, tijdens de
adventsperiode, veel gebruikt.
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