
Lieve vrienden! 

            Het is weer een jaar over ons heengegaan, en Kerstfeest klopt aan onze deur.Hoe Jullie 
al in de loop der jaren gewend zijn, krijgen Jullie weer een rondbrief, met een paar gedachten 
uit mijn kerstpreek. Ik wil Jullie al bekend maken, dat ik heb op de website van onze 
gemeente ook een nieuwjaarspreek gezet, die kunnen Jullie met ander schriften van mij ook 
lezen, als Jullie klikken op:http://alsovaros.reformatus.ro/index.php/Nederlands 

Daar kunnen Jullie ook foto’s van onze gemeente zien, de geschiedenis van onze gemeente en 
andere zaken. Straks zal ook de recept van mijn goelasch erop staan.Maar nu is winter ne het 
is niet dringend, dat Juliie dit hebben.Hoe ik het meestaal doe, zal ik eerst een paar gedachten 
uit mijn kerstpreek uithalen, en dan zal ik iets over ons, over het gezin en gemeente ook 
vertellen. Ik zal dit jaar preken over Luk.2,1-3, de titel zal zijn :kaizer Augustus in het 
kerstverhaal. 

Je zou kunnen denken, dat de evangelist heeft met deze versen alleen bedoeld, om deze 
gebeurtenis in te rijen in de rij van de wereldgebeurtenissen. Maar als dit zou zo zijn, dan 
moesten we ons niet met deze versen bemoeien, we konnden het aan de historici overlaten. Ze 
moeten deze daten vergelijken met de andere data’s van de werldgeschiedenis, om zo te 
proberen een prcieze datum van Jezus geboorte vast te stellen.Dit zou wel erg interressant 
zijn, maar wat zou dit ons baten? 

Maar we weten, dat deze inleidende versen betekenen veel meer, dan historische datums en 
feiten. Onze vraag is op deze kersdag:wat is de boodschap van deze versen? 

1.In eerste plaats de evangelist laat zien de majesteit van het evangelie. Er is een ontroerende 
tafereel, die vóór onze ogen nu zich afspeelt. We zien de machtige kaizer in de pronkzaal van 
zijn paleis, rondom hem staan zijn staatmannen, en vóór onze ogen wordt de bevel geboren:op 
de hele aarde moet een volkstelling plaatsvinden, overal, waar de romeinse adelaar heerst. 
Dan zien we het uitgaan van de bevel: rennende postwagens brengen  de brief van de kaizer in 
alle hoeken van het rijk. Dan zien we hoe de bevel ontvangen wordt in het Noorden en in het 
Zuiden, in het oost en in het West: met nieuwsgierigheid en met ootmoed wordt de bevel 
aangenomen. En dan zien we een reusachtige rijksapparat in beweging komen.De handen van 
de ambtenaren zijn vol met allerlei papieren, ze geven op hun beurt ook de bericht door, zo 
dat de bevel wordt door alle mensen bekend. En dan zien we geweldige stroom van de 
mensen in beweging, net als een storm over de zee gaat. Maar waarom gebeurt eigenlijk deze 
volkstelling?In die tijd waren nog geen sociologische onderzoekingen.De heren van de rijk 
waren alleen door één ding geinterresserd::de inkomsten van de rijk.Daarom was de 
inschrijving, de volkstelling nodig.Ze wilden weten, welk land hoe veel belasting kann 
verdragen, wat kunnen ze van de verschillende rijksdelen verwachten. Om zodan de 
inkomsten zo goed mogelijk in te delen, dat alles de kracht, de schittering en de heerlijkheid 
van de kaizer mocht dienen. Met deze  inleidende versen de evangelist laat ons een afgod 
zien, die het grooste op deze aarde was. 

Maar hij laat ons alleen een ogenblik te bewonderen. Want met een handbeweging schuift hij 
alles opzij, en haast zich met ons tegen de Kindekke. We hebben geen tijd om Augustus te 
bewonderen in zijn majesteit,want op ons wacht een meer schitterende,meer boeiende, meer 
majesteuze gezicht:het Kind liggende in de kribbe.Net als in een gezin een kind geboren 
werd, dan moet ook de hoogste gast verdwijnen, want dan is een nog hogere gast, en alle 
aandacht, liefde en zorg wordt aan het kind besteed. Zo moet nu kaizer Augustus en al zijn 



„bende“ verdwijnen in het achtergrond, dat de centrale plaats moct van de pas geborene Jezus 
ingenomen worden.Hij is nog zwak en klein, bescheiden, maar boven Hem opent zich de 
hemel, zingen de engelen, komen de herders en bidden Hem aan.Iedereen vergeet al, dat we 
het over Augustus hadden.Onbedacht ook, maar de evangelist geeft ons een maat een norm, 
met wins hulp wordt alles op de kop gesteld, wat is groot en klein, wat is echt mejesteus en 
wat is de echte macht op deze wereld. 

De politische spel gaat nu ook door, ook al onder andere vormen, maar is steeds dezelfde. En 
de drijfveer,de drijfkracht is ook vandaag:het geld. Vandaag moeten we geen volkstelling 
meer houden. Precieze statistieken staan ons ter beschikking, die weten de getallen en de 
mogelijkheden van alle volkeren. 

Maar in deze tijd op het kerstfeest, we kunne opademen.  We kunnen alles vergeten, geld, 
macht, en we kunnen ons overgeven aan de majesteit van het Kind in Betlehem. We moeten 
ons niet druk maken over de wereldpolitiek. We moeten kaizer Augustus achter onze rug 
laten, dat de schittering van Betlehems Kind moct ons helemaal betoveren. 

2. Deze versen onthouden voor ons ook een troost. We moeten ons indenken, dat dit alles in 
Israel gebeurde. En voor hun Augustus en heel zijn macht, alle maatregelen, dit bevel 
betekende het verlies van de vrijheid, een vreemde overheersing,een tirannie.Dit bevel 
bevestigde in hun ziel, dat over hun lot wordt in Rome besloten, en ze moeten alles zo doen, 
hoe dit in Rome vóórgeschreven wordt. Ze zijn slaven. Het was een pijnvolle zaak, dat 
iedereen moest op pad gaan, zo Jozef en Maria ook, want ze waren van Davids stad.Deze 
mensen voelden zich geboeid, en dat ze kunnen niks ertegen doen. Het was een vernederende 
zaak aan dit bevel gehoorzaam te zijn. 

Maar de evangelist laat ons weer niet in deze pijn. Want de vreugde is groter,dan al ons 
verdriet over de toestand van deze wereld. De troost,dat we in Hem gekregen hebben is 
groter, dan alles wat ons teneder drukt in deze wereld. 

3.Ten derde we zien hier de zin van de kerstfeest. Augustus had zijn goede redenen om dit 
volkstelling te bevelen. Maar dit had een betekenis, waarover hij niet eens droomde. Maar dit 
was het meest belangrijke, en zonder dit deze volkstelling zou al lang vergeten zijn. Deze 
inschrijving diende ertoe, dat daar in het verre Oosten en echtpaar in beweging kwam van 
Nazareth tot Betlehem. Want naar de oude profetieen de Zaligmaker moest in de stad Davids 
geboren worden. Augustus met zijn hele staatsapparaat was alleen maar een middel in Gods 
hand, die alles doet naar zijn plan.Augustus dacht van zichzelve, dat hij de Heer was, maar de 
evangelist laat zien:hij was maar een mideel in Gods hand.In deze wereld is een grotere 
suveraniteit geboren, zijn troon zal bezwijken, maar degen van het Kind zal eeuwig groeien 
en steeds machtiger worden. De inschrijving op deze wereld gaat nog steeds door. Van 
geslacht tot geslacht reuze mensenmassa’s wandelen naar Betlehem, om zijn armoe en zonde 
bekennend ingeschreven te worden in het Boek des Levens.Wat is Kerstfeest voor als op pad 
gaan, en vóór de aangezicht van deze grote Koning te komen met al onze zonden, wonden en 
ellenden. En we mogen ook nu bekennen :alleen Hij is de Koning van alle tijden, en we willen 
ook zijn onderdanen zijn. 

 

Nou vrienden iets over ons.We sluiten een rustig en een mooi jaar af. In ons persoonlijk leven, 
in het gezin zijn vele dingen gebeurd. Onze jongste zoon Peter heeft de middelbare school 



afgemaakt, en in oktober de universiteit in Cluj begonnen, vak:informatika. Hij is daar erg 
goed in, dit heeft hij zeker niet van mij vererfd. Onze dochter Beata na 15 maanden werken in 
New York is eind september naar huis gekomen. Dit was niet makkelijk voor haar, ze heeft 
Amerika erg liefgewonnen, en deze reusachtige stad ook. Een stuk van haar hart is daar 
gebleven, we hopen, dat ze wil in de toekeomst niet voor goed daar gaan wonen. Ze heeft hier 
een baan gevonden, ze werkt nu in Cluj, en ze is met haar werk tevreden. Ze heeeft nog geen 
verkering. Maria is eind augustus naar Norwegen gegaan op een studiebeurs, ze heeft 3 jaar 
Noors gestudeerd, en zo heeft ze naar haar zin daar.Er is een koude wereld letterlijk en 
figuurlijk ook, vandaag komt ze naar Cluj thuis, morgen hoopt ze in Tg Mures te zijn. Onze 
oudste zoon is in Hongarije, hij werkt bij een grote NOKIA fabriek, hij heeft inmiddeels een 
vriendin, we hopen, dat ze gaan in  toekomst trouwen. Zo zijn we nu na 26 jaar met zijn 
tweeen gebleven met Erzsebet.Het valt ons best mee, na zo veel drukte we geniten de rust 
rondom ons. In de gemeente is ook rust, er is een goede sfeer, we hebben in dit jaar twee grote 
bouwwerkzaamheden verricht, we hebben de hof van dee kerk in orde gezet, met stenen 
belegd, daar is nu ook een barbequeplek, met een exrtra plek voor goelasch, en een stenen 
tafel, waar 12 mensen kunnen zitten,en lekkers eten en lekker kletsen, natuurlijk in de zomer. 
In oktober hadden we een gezegende ouderlingenconferentie met 14 ouderlingen uit onze 
zustergemeente Schoonhoven, ook de predikant en de pastorale medewerker waren onze 
gasten. We zijn erg blij, dat deze contact nog steeds zo levendig is. We zijn dankbaar ook 
voor de ontmoetingen met andere vrienden uit Nederland, jammer dat we dit jaar geen 
vakantie mochten houden in Nederland, ook thuis hadden we nog maar één weekje vakantie, 
hopenlijk volgend jaar zal beter lukken. Met onze gezondheid gaat redelijk goed, we voelen al 
de jaren op onze schouders, maar alles valt nog erg mee, we zijn erg dankbaar, dat we in 
goede sfeer met elkaar en met de gemeente kunnen leven. Ik was in de laatse drie weken veel 
met onze website bezig, die zit nu goed uit, we hopen dat Jullie erin ook plezier zullen 
hebben, daar staat ook de groet van de hele gemeente aan Jullie, ik probeer dan steeds ook in 
het Nederlands te schrijven. 

Ik wens Jullie een gezegende Kerstfeest en een Nieuw Jaar in Gods nabijheid. 
Met veel liefs Jullie vriend en broeder Istvan 

 


