KERSTLEZING
Leef een goed leven
En het geschiedde in die dagen dat er een gebod van keizer Augustus uitging dat de hele
wereld moest worden geregistreerd. Deze eerste telling vond plaats toen Cyrenius Syrië
regeerde. Allen werden dus ingeschreven, iedereen in zijn eigen stad. Jozef ging ook op van
Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem wordt
genoemd, omdat hij uit het huis en geslacht van David was, om te worden ingeschreven met
Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was. En het geschiedde dat, terwijl zij daar
waren, de dagen vervuld werden voor haar om te baren. En zij baarde haar eerstgeboren
Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een kribbe, omdat er geen plaats voor hen
was in de herberg. (Lukas 2: 1-7)
Er is vaak gezegd dat geloof de 'eerstgeborene' van de kerk van de Heer is, en dat het recht
van voorrang en superioriteit boven dat van goede wil is, en er dus vaak aan wordt toegekend.
Maar goede wil is eigenlijk het eerdere en superieur, en de waarheid van het geloof is dat
alleen maar ogenschijnlijk. (Hemelse Verborgenheden 5351)
Goede wil is het essentiële element in een kerk; het is de eerstgeborene. Maar goedheid zoals
die bestaat onder degenen die tot de geestelijke kerk behoren, is in wezen het ware. Want
wanneer geestelijke mensen handelen in overeenstemming met de waarheid die hun is
geleerd, wordt die waarheid goed genoemd; want het is dan overgegaan van hun begrip in hun
wil en van hun wil in hun handelen. En wat vanuit de wil wordt gedaan, wordt goed genoemd.
(Hemelse Verborgenheden 8042)
Liefde en het daarvan afgeleide geloof zijn wat in het Woord wordt bedoeld met de
'eerstgeborene'. En omdat alle liefde van de Heer komt, en niet één deel ervan van ons is,
daarom is alleen de Heer de 'Eerstgeborene'. (Hemelse Verborgenheden 352)
Overdenking
We streven er allemaal naar goede en fatsoenlijke mensen te zijn: we proberen behulpzaam te
zijn; we geven onze tijd en energie op verschillende manieren; we vermijden schade aan te
richten of pijn te doen. Dit is een goed uitgangspunt, maar het is niet de volledige staat van
goedheid die de Heer voor ons in gedachten heeft.
Een hoger niveau van goedheid wordt bereikt wanneer we handelen volgens de leringen van
de Heer, dat wil zeggen volgens wat we weten dat waar is; dit is de 'eerstgeborene'.
Wat zijn enkele ideeën die de Heer ons leert, die wij in ons leven hebben geprobeerd uit te
werken? Welk idee is bij ons vanzelfsprekend geworden? Welke van deze ideeën willen we
verder versterken als onderdeel van wie we zijn in deze kerstperiode?
Hoe gaan we dat doen?
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