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Voorwoord
Er staan vier verhalen over het leven van Jezus in de Bijbel, in het 
Nieuwe Testament. Die verhalen worden evangelies genoemd. Het 
woord evangelie is afgeleid van de Griekse woorden eu (goed) en 
angelion (boodschap): de goede boodschap. De vier evangelies zijn 
in de tweede helft van de eerste eeuw van onze jaartelling ontstaan 
en genoemd naar wie mogelijk de auteurs waren: Mattheüs, Marcus, 
Lucas en Johannes. Zij waren volgelingen van de Joodse rabbi Jezus 
van Nazareth die leefde aan het begin van de eerste eeuw. 
Jezus is geboren uit Joodse ouders en opgegroeid in de Joodse 
traditie. Belangrijke boeken uit de geschiedenis van de Joden – ook 
wel het uitverkoren volk van God genoemd – zijn opgenomen in het 
Oude Testament. De evangelies presenteren Jezus als de beloofde 
Messias die in het Oude Testament door diverse profeten was 
aangekondigd. Mattheüs verwijst daar regelmatig naar. De toenmalige 
religieuze en politieke leiders (hogepriesters, schriftgeleerden en de 
Romeinse bezetter) waren niet gediend van deze nieuwlichterij en ze 
hebben Jezus ter dood veroordeeld. 
Zijn openbaar optreden in de landstreek van Galilea en Judea duurde 
slechts drie jaar. De vele toespraken, ontmoetingen, wonderdaden 
en genezingen, zijn tragische dood en ten slotte zijn opstanding 
worden beschreven door de vier evangelisten. Hij preekte de blijde 
boodschap van Gods menslievendheid en barmhartigheid. Zijn leer 
en levenswijze werden door zijn leerlingen ervaren als afkomstig van 
een boodschapper uit de hemel en de redder van de wereld. De naam 
Jezus betekent: God redt. 

Zijn boodschap van barmhartigheid en liefde is nog steeds, 
tweeduizend jaar later, een oproep die mensen wereldwijd aanspreekt 
en in beweging brengt. Daarom zou je hem kunnen beschouwen als 
de meest invloedrijke persoon in de recente geschiedenis. Persoonlijk 
ben ik mijn leven lang al door hem geboeid en ik probeer hem na te 
volgen. 
‘Wat je aan een van de onaanzienlijkste van mijn zusters of broeders 
hebt gedaan, dat heb je aan mij gedaan’ is een uitspraak van Jezus die 
de leidraad van mijn leven is geworden. Het werd, en is nog steeds, 
een zoektocht om dat ideaal van menslievendheid en vrede vorm en 
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inhoud te geven. De weg te gaan die Jezus is gegaan – tot het uiterste 
toe opkomen voor en pal staan achter de waarheid en de waardigheid 
van de menselijke persoon – is warempel niet gemakkelijk en eist heel 
de persoon op in al ons doen en laten. 
Legt Jezus de lat daarmee niet erg hoog? Het was in mijn leven al 
vroeg duidelijk: voor minder wil ik niet gaan in dit leven! Hij werd als het 
ware ‘een lamp voor mijn voeten’. Maar dat betekent niet dat daarmee 
de problemen van de baan zijn. Integendeel! Ik moet knokken voor 
dat ideaal en het behoud van die goede boodschap. Vooral in deze 
turbulente en veeleisende tijd waarin techniek en commercie het voor 
het zeggen lijken te hebben en waarin de menselijke waardigheid 
soms op beestachtige wijze geweld wordt aangedaan, is de strijd om 
het behoud van de menselijke waardigheid levensnoodzakelijk! 
Wat Jezus mij te zeggen heeft, probeer ik gaandeweg in mijn leven 
handen en voeten te geven. Daarbij krijg ik onvermijdelijk te maken 
met de nodige hobbels en tegenslagen, maar ik probeer desondanks, 
over pieken en door dalen heen, trouw te blijven aan zijn Woord… 
trouw aan de menselijke waardigheid. We zijn immers geschapen naar 
het beeld van onze Schepper (Gen. 1,27). 

Aanvankelijk was ik werkzaam bij mensen met een verstandelijke 
beper king als Z-verpleegkundige, maar ik belandde vanwege oog-
problemen in de WAO. Dat weerhield mij er niet van om vrijwilligers-
werk te gaan doen in mijn parochie. Ik werd in de gelegenheid gesteld 
een tweejarige pastorale kadertraining te volgen. Omdat dit goed 
beviel, ging ik verder met theologie (een jeugdwens) en behaalde in 
1998 mijn HBO-diploma. Sindsdien werk ik als pastoraal geschoolde 
vrijwilliger in de ouderenzorg. De oogkwaal is gebleven, maar dankzij 
enkele hulpmiddelen en de stimulans van lieve mensen om mij heen 
heb ik mijn draai gevonden. 
Tijdens kerkelijke vieringen in enkele zorginstellingen (Rosendael in 
Utrecht, Sparrenheide/Nassau Odijckhof en huize Beukenstein in 
Driebergen) heb ik overwegingen gehouden. Na bundeling van de 
overwegingen bij Lucas (deel 1: Op weg naar God) en Johannes (deel 
2: Een liefdesgeschiedenis) staan in dit derde deel mijn overwegingen 
bij het evangelie naar Mattheüs. 

De hoogte en de diepte, de toppen en de dalen, de vreugde en de pijn 
waarmee ieder mens in zijn of haar leven te maken krijgt, komen in het 
evangelie van Mattheüs aan de orde. Daarbij is de berg de plaats waar 
Jezus bidt tot zijn hemelse Vader, de plek van de Godsontmoeting 
en de plek waar hij de mensen ‘op de hoogte’ brengt van de blijde 

boodschap: de Bergrede. Op de berg vindt de gedaanteverandering 
van Jezus plaats en zien drie van zijn leerlingen Jezus in gesprek met 
Mozes en Elia. Ook de wonderbare broodvermenigvuldiging vindt 
plaats op de berg om de mensen ‘op de hoogte’ te brengen van Gods 
zorg voor ons en onze opdracht tot zorg voor elkaar, dat niemand 
honger lijdt! 
Terug op de aarde – in het dal – wordt Jezus geconfronteerd met 
de platte en soms platvloerse werkelijkheid van alle dag: de vele 
zieke, gehandicapte en arme mensen, de zondaars, moordenaars, 
bedriegers, huichelaars, onderdrukkers en ga zo maar door. Het idee 
van gelijke rechten voor alle mensen, vrouwen en mannen, was nog 
ver weg. Jezus heeft met zijn leer en leven een lans gebroken voor 
de rechtvaardiging en achting van alle leven dat uit de hand van God 
komt. De oorspronkelijke waardigheid van elk mensenleven kan dán 
tot volle wasdom komen als die blijde boodschap ons hart raakt, als 
de hemel de aarde raakt...

Jozef Poelman
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Laag bij de grond
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Laag bij de grond 
God heeft zijn tent opgeslagen in deze wereld... Dat is wat het Evangelie 
naar Mattheüs laat zien. Maar als de hemel de aarde aanraakt, als 
mensen op aarde een ster naar God kunnen volgen, dan ontgaat dat 
de autoriteiten, de koningen en machthebbers. Jezus verschijnt het 
eerst aan armen en eenvoudigen èn aan wijzen en verstandigen maar 
hij ontsnapt aan Herodes.
Als hij volwassen is, komt hij kalm en rustig samen met zondaars naar 
Johannes de Doper toe. Dat staat symbool voor de andere weg die 
hij gaat, niet die van macht en aanzien maar verborgen, machteloos 
en onaanzienlijk. Als hij na zijn doop een begin maakt met zijn 
verkondiging, dan doet hij dat in een streek die slecht bekendstaat. De 
aankondiging van Gods rijk wordt eerst en vooral gedaan aan arme en 
nederige mensen. 
Jezus’ keuze om solidair te zijn, met zondaars, met gewone mensen, 
wordt bij zijn doop bevestigd door een stem uit de hemel: ‘Dit is mijn 
veelgeliefde zoon in wie ik vreugde vind!’ 

Mattheüs 1,18-24

Met Kerstmis vieren we het feest van de geboorte van Jezus van 
Nazareth, ieder jaar weer opnieuw. Het is al zo lang geleden en toch 
houden we er niet mee op om zijn verjaardag te vieren, al twintig 
eeuwen lang. Het is wel het mooiste feest van het jaar. We omgeven 
het met veel glitter en glamour, feestverlichting in de winkelstraten, 
overal uitbundig versierde kerstbomen en het kerststalletje is er ook 
ieder jaar om ons eraan te herinneren waar het eigenlijk om gaat. 
Lekker eten en drinken hoort erbij, we wensen elkaar zalig kerstfeest 
en vrede toe. De familie komt bij elkaar en we delen cadeautjes uit. En 
dan zijn er ook nog mensen die naar de kerk gaan. Maar dat aantal 
wordt steeds minder. 
Het geloof in Jezus van Nazareth, de grondlegger van het christendom, 
de koploper zeg maar, heeft zijn langste tijd gehad, menen sommigen. 
De kerken lopen leeg, dat zie je toch? Maar het kerstfeest is niet uit 
onze traditie weg te branden. En bovendien, onze economische 
welvaart is ermee gediend. We kopen ons immers suf in deze dagen 
en dat moet vooral zo blijven. Wat de boodschap van die Jezus 

aangaat, daar hebben we geen boodschap aan, zo lijkt het. En toch is 
de komst van Jezus op aarde – tweeduizend jaar geleden – de meest 
invloedrijke gebeurtenis uit de mensengeschiedenis. Of we dat nou 
erkennen of niet. 

‘Zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren zoon heeft 
gezonden om haar te redden.’ (Joh. 3,16) En zie, de jonge vrouw zal 
ontvangen en een zoon baren, voorziet de profeet (Jes. 7,14). Het kind 
in haar schoot is van de heilige Geest, krijgt Jozef, de timmerman uit 
Nazareth en verloofde van Maria, eeuwen later te horen in een droom: 
‘Zij zal een zoon ter wereld brengen die je Jezus moet noemen. Dat 
betekent “God redt”.’ Dat is Kerstmis! Het gaat om de komst van het 
Licht in de duisternis, het gaat om het Woord van God. 
Jezus heeft het door zijn leven uitgestraald en uitgesproken. Jezus 
kwam ‘in de naam van’ – maar niet in plaats van God. Zijn opdracht 
was het om de mensen bekend te maken met de liefde van God. Het 
gaat dus om God. Het ging Jezus om God. ‘Hij verkondigde de blijde 
boodschap van God,’ zegt ons de evangelist (Mar. 1,14). Niets en 
niemand valt samen met de grootheid en de goedheid van God. Ook 
Jezus is zich daar als mens en kind van God van bewust. ‘Noem mij 
niet goed,’ zegt hij, ‘niemand is goed dan God alleen.’ (Luc. 18,19) 
Jezus was een mens van vlees en bloed, een van ons, iemand die ook 
gehuild heeft, angst en verdriet heeft gekend, die in geloof zijn weg 
is gegaan, weerloos, kwetsbaar, deemoedig én moedig. Iemand die 
zich af en toe heeft teruggetrokken om alleen te zijn in de stilte van het 
gebed, om inzicht te krijgen in zijn roeping. Wij mogen opzien naar het 
kind in de kribbe van Bethlehem. Niet om ons op hem blind te staren, 
ook niet om met hem te gaan dwepen en zeker niet om onze tekorten 
op hem af te wentelen. We mogen opzien naar deze rechtschapen 
mens en zoon van God om in hem onze eigen roeping, onze eigen 
opdracht en bestemming te herkennen. 

Jezus is om zo te zeggen de uitvergrote foto van iets in óns. Als je 
goed kijkt naar dit mensenkind, geboren in een beestenstal (!), niet 
gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, dan kijk je naar 
het beste en het diepste in jezelf. Het Jezus-verhaal, zijn geboorte, zijn 
opvoeding, met welke bedoeling en missie hij rondtrekt en iedereen 
bemint maar geen enkele concessie doet aan het kwaad – dat verhaal 
gaat niet alleen over Jezus. Daarom is het ook zo’n goed verhaal. 
Hij heeft aan het licht gebracht en volbracht wat wij ten diepste als 
mogelijkheid in ons dragen – namelijk om voor elkaar beeld te worden 
van Gods menslievendheid. 
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Hij heeft laten zien dat het kan, hoe het óók kan. Zonder geweld, zonder 
anderen te kleineren, niet afhaken als het moeilijk wordt, geen kwaad 
met kwaad vergelden, trouw blijven aan het kostbaarste wat een mens 
in zich heeft: het talent om lief te hebben – soms tegen de verdrukking 
in – maar trouw tot het einde toe. Omdat hij zó geleefd heeft, dáárom 
mogen we Jezus zoon van God noemen: een mens naar Gods hart. 
En zijn ook wij niet allemaal onderweg om dat te worden? Een mens 
naar Gods hart! 

Met de geboorte van het kind Jezus in Bethlehem heeft God zijn tent 
opgeslagen in deze wereld en is voor ons een venster geopend dat 
uitzicht biedt op de ware betekenis en bedoeling van ieder mensenkind. 
Is het een idee om met jezelf af te spreken om te proberen iedere dag 
opnieuw je tent op te slaan in het hart van God? Met al je hebben en 
houwen, want Hij houdt van je!

Ik wens u een mooi en gezegend kerstfeest!

Mattheüs 3,13-17

Het kerkelijk jaar begint met de viering van advent en Kerstmis, het 
grote feest van de geboorte van Jezus van Nazareth. Het kleine 
kwetsbare kind, dat de Zoon van God wordt genoemd, werd geboren 
in een koeienstal – of een schapenstal? – want er was geen plaats meer 
in de herberg. Jezus werd met zijn vader en moeder, Jozef en Maria, 
de deur gewezen. Er zat niets anders op dan in het open veld de nacht 
door te brengen. En zo werd Jezus geboren en in een voerbak gelegd. 
Het eerst werd hij begroet door de herders die in de buurt waren. 
Herders, die in die tijd min of meer buitenbeentjes waren, daar werd 
op neergekeken. Zij waren de eersten die bij Jezus kwamen. Niet 
lang daarna de drie wijzen uit het Oosten, wat we vieren op 6 januari: 
Driekoningen. Zij waren geen Joden en zij kwamen van verre! Want zij 
hadden een wonderlijke ster gezien, en die ster waren ze gevolgd tot 
die stil bleef staan boven de stal in Bethlehem. En dat was voor hen 
een teken, dat er een belangrijke koning was geboren, de redder van 
de wereld.
En zo verscheen Jezus het eerst aan armen en eenvoudigen én aan 
wijzen en verstandigen. Het is alsof Jezus meteen duidelijk wil laten 
zien dat Gods liefde uitgaat naar alle mensen, arm of rijk, zwart of blank, 
voornaam of eenvoudig. God sluit niemand uit! En dát is nieuw. Dit is 
een blijde boodschap, er breekt een nieuwe tijd aan: de hemel raakt 

de aarde aan. God maakt zich kenbaar in het kind van Bethlehem, een 
man uit Nazareth, Jezus, de zoon van Jozef en Maria, die de redder 
van de wereld wordt genoemd.

En dan maken we een grote sprong in het leven van Jezus. Hij groeit 
op bij zijn vader en moeder in Nazareth. Als Jezus ongeveer dertig jaar 
oud is, trekt hij eropuit. En we zien hem dan op een goeie dag lopen 
langs de rivier de Jordaan. Wat doet hij daar? Wat is hij van plan? We 
zien iemand anders in het water staan, wat doet die daar? Er staan 
mensen in de rij. Het is Johannes, hij is aan het dopen. Hij is armoedig 
gekleed, leeft in de woestijn en eet sprinkhanen en wilde honing. En 
dat doet hij omdat hij de Messias verwacht, de Verlosser, die heil zal 
brengen voor alle mensen. Hij preekt voor de mensen en zegt dat ze 
zich moeten bekeren omdat de redder nabij is. 

Johannes is als een roepende in de woestijn, een klokkenluider zouden 
wij nu zeggen. Iemand, die aan de bel trekt en waarschuwt dat er iets 
moet veranderen, dat er iets grondig fout is. Dat doet Johannes en 
sommigen bekeren zich en laten zich dopen met water. Johannes zelf 
is niet de Messias. Nee, zegt Johannes, ik ben niet de Messias, ik ben 
alleen een wegbereider voor hem die na mij komt. Ik ben maar een 
arme zondaar zoals alle mensen. Ik ben niet waard om zijn schoenriem 
los te maken.
En dan komt Jezus eraan… en gaat in de rij staan. Jezus zelf zonder 
zonden staat in de rij met zondaars te wachten om gedoopt te worden 
door Johannes! Dit is het begin van Jezus’ openbaar leven. Hij kiest 
ervoor solidair te worden met alle zondige mensen: hij staat aan onze 
kant. Johannes schrikt als hij Jezus naderbij ziet komen en probeert 
hem tegen te houden en zegt: ‘Ik zou door u gedoopt moeten worden, 
en u komt naar mij?’ En dan zegt Jezus: ‘Laat nu maar, want zo 
behoren wij de gerechtigheid te vervullen.’ Toen liet hij hem begaan en 
Jezus werd gedoopt.

Jezus maakt heel duidelijk een keuze voor de deemoed, de nederigheid, 
mildheid, menslievendheid en barmhartigheid. Toen bij zijn geboorte in 
een beestenstal in Bethlehem, en ook nu komt hij niet triomfantelijk als 
een machtige redder, die een nieuwe orde aankondigt. Integendeel. Hij 
komt kalm en rustig samen met zondaars die een doopsel van bekering 
ontvangen. En deze keuze om solidair te zijn, wordt bevestigd door 
een stem uit de hemel: ‘Dit is mijn veelgeliefde zoon in wie ik vreugde 
vind!’ Jezus gaat een andere weg, niet die van macht en aanzien, maar 
verborgen, machteloos en onaanzienlijk. 


