Van onze voorzitter in 2009.
Een lichtelijk filosofische overpeinzing bij de kerstboom

Het klinkt raar, maar de eerste twee eeuwen na Christus werden er geen verjaardagen gevierd.
Alleen de Romeinen vierden geboortedagen.
Maar in die tijd werden ze eigenlijk als heidens beschouwd.

Tot in 221 n.Chr. een Romeinse bekeerling, een stafofficier van JULIUS AFRICANUS als eerste vond dat het goed zou
zijn als om, te beginnen in de Kerk de geboorte van Christus officieel zou worden herdacht. Hoewel Jezus
vermoedelijk in het voorjaar geboren is – men denkt omstreeks 28 maart of 20 april volgens de huidige kalender(er
komen nog een zestal data in aanmerking), was er een sterke voorkeur voor eind december.
Mitras was een godheid uit de 14de eeuw voor Christus, wiens geboortedag werd gevierd op 25 december. De
Mitras-eredienst was, zoals zoveel godsdiensten in die tijd, nog al bloederig met veel offers en dergelijke. Zij kende
ook 7(!) graden van inwijding en de overgangen werden gekenmerkt door soms wrede sacramenten en rituelen.
Mitras werd nog rond de 2de eeuw na Chr. steeds aanbeden door grote bevolkingsgroepen speciaal in de militaire
klasse. Dit werd dan weer gecombineerde met de midwinter zonnewende feesten, die uit de Scandinavische streken
waren over gekomen. De verhalen en legenden rond Mitras stemmen sterk overeen met die rond Christus in het
oude testament. Ook hij genas zieken en had voor zijn opstijgen naar het hemelrijk een soort afscheidsdiner met zijn
volgelingen.
De eerste Christenen, in het bijzonder in Rome en omgeving, waren over het algemeen zeelui, handelsmensen en
(ex) slaven plus een vrij groot percentage vrije burgers. In het begin verzetten de christelijke bisschoppen zich nog al
fel tegen de nieuwe kerstfeesten en de gelijktijdig ingevoerde ZAAIFEESTEN rond de God Saturnus .Zelfs die
prorchristelijke keizer Constantijn (324-337) die naar verluidt, voor de slag bij Pons Melvius een kruis zag branden
met de tekst: HOC SINGO VINSES, vierde ze trouw. Dit en een beetje(!) druk van Constantijn leidde er toe dat er
werd gecombineerd met de heidense feesten en de datum veranderde in 25 december. De christelijke aanduiding
van de kerstviering als lichtfeest is afkomstig van het Romeinse Natalis Solis Invicti, de viering van de Zonnegod
Mitras.
De eerste vermeldingen van de kerstboom vinden we in de 12de eeuw en wel omgekeerd opgehangen in de Kerk als
aanduiding van de Heilige Drie-eenheid. In 1437 werden er voor het eerst gekleurde bollen in gehangen ter
verdrijving van het Kwade. En pas weer eeuwen later hing men e, zoals nu, ook snoep in. Ook hierin heeft Maarten
Luther nog enige invloed gehad, Hij besloot dat er ook klein gaven in moesten kunnen hangen voor de armen en
tegen de al te religieuze waarde die men aan de boom ging toekennen. Deze werden dan verdeeld op de 2 de en 3de
kerstdag.
Later in Engeland werd er door de zeer puriteinse Cromwell (1599-1658) een verbod op de kerstboom
uitgevaardigd. Het was volgens hem een heidens gebruik. En hij zag daarmee een kans om zijn afkeer van de
religieuze politiek van koning Karel 1ste tot uitdrukking te brengen. Later onder Karel 2de kwam het feest geleidelijk
aan weer terug In Amerika is het een officiële nationale feestdag geworden in 1870.
In het begin van de 20ste eeuw begon de commercie zich er mee te bemoeien en werd er een hele industrie omheen
opgebouwd. (Uitsluitend ter opluistering va het feest natuurlijk.) Hoe staat het er nu mee? Gewoon optimistisch
doorgaan met proberen elkaar het leven zo aangenaam mogelijk te maken door Vriendschap en Tolerantie in een
Vredige Omgeving en een Gezond Milieu.
NIET ALLEEN VOOR DE MENSEN VAN GOEDE WIL,
MAAR VOOR ALLE MENSEN.
IK WENS EEN IEDER VAN HARTE TOE, DAT U HIER OOK IETS VAN MEE KRIJGT IN HET KOMENDE JAAR.!

