
Genesis 28:12
…en zie, op de aarde was een ladder opgericht,

waarvan de top tot aan de hemel reikte…

Wat een geweldige droom mocht Jacob dromen! Maar het was niet zo maar een droom, het was een ingrijpen van
God in zijn werkelijkheid van dat moment: op de vlucht (voor zijn broer Esau) naar het volkomen onbekende.
Vanuit die omstandigheid lag de toekomst blank voor hem open.

Het geheel, met zeker de gekozen tekst, past bij het begin van dit jaar, vindt u niet? Ik ken uw omstandigheden niet
en u de mijne niet, maar voor ons beiden geldt dat dit jaar, op de paar afgelopen dagen na, nog helemaal blank voor
ons ligt. We gaan dit jaar in vanuit onze eigen situatie - hoe die ook geladen mag zijn - en wat staat ons te wachten?
Dan zo'n ervaren met God zou toch wel geweldig zijn, niet waar?
Wel, het pas gevierde Kerstfeest, meer, de zekerheid van Pasen met als climax de opstandig van Jezus Christus,
is toch als zodanig geladen?

Kerst laat zien dat God vanuit de hemel op de aarde de ladder heeft opgericht. En Pasen, gevolgd door de opstanding,
bekrachtigt de realiteit en betekenis daarvan! God is op u, jou en mij betrokken, betrokken op heel ons leven met
alles wat is geweest, én, van daaruit nog gaat komen!
Het Woord is vleesgeworden, dat stond de afgelopen dagen opnieuw centraal. Dat betuigt het unieke en
specifieke van het christelijk geloof. Dat geloof kenmerkt zich niet zoals zoveel religies door het hebben van een
geschreven woord, maar in tegenstelling tot al die religies door het vlees worden ervan. Dat wil zeggen, het
werkelijkheid worden ervan in de persoon van Jezus Christus te midden van en om ons menselijk bestaan! Het
getuigt: God is om ons bewogen. In alle andere religies drukt het woord niet meer uit dan filosofieën, systemen
en technieken enzovoort. En dan ook nog filosofieën, technieken en systemen waar jij mee aan de slag moet om
bij god uit te komen, terwijl de vleeswording van het Woord binnen het christelijk geloof, Jezus Christus, het
vóór jou heeft volbracht! Geen door jezelf op de aarde opgerichte ladder om bij de hemel te komen, maar de
ladder vanuit de hemel op de aarde geplaatst zodat God in zijn Zoon kon afdalen naar ons om een ieder, die deze
aangeboden weg persoonlijk accepteert in en voor zijn leven, toekomst te geven. De weg (waarheid en leven)
naar Gods doel met de mens.

Dan mag het jaar blank voor ons liggen, maar één ding is zeker: u, jij en ik behoeven de weg die voor ons ligt
niet alleen te gaan! Hij wil er bij zijn, in wat je de grens van het oude naar het nieuwe jaar mee overnam én in
wat ons nog te wachten staat! Het nieuwe jaar mag zo gezegend  zijn voor ons allen!

Gebed
Vader, hoe kan ik in woorden weergeven wat U ons in de komst van Uw Zoon aan zekerheid biedt! Aan
zekerheid in de confrontatie met de onzekerheid van dit nieuwe jaar. We mogen dit jaar met U in- en doorgaan en
bijna uitdagend als de psalmist van Psalm 46 zeggen: laat bruisen laat schuimen de wateren, ofwel, wat er ook
komt U bent bij ons! Wat een genade, wat een voorrecht, een ladder vanuit de hemel op aarde geplaatst. Amen.


