
Schorriemorrie! Jesaja 1: 2-3

Schorriemorrie!
'Wat zegt u, dominee?'
Schorriemorrie!
'Toe, nou niet gaan schelden!'
Nee, ik dacht aan schor-wa-chamor - of beter gezegd:
sjoor-we-chamoor.
'Ik snap er nog niets van.'
Ik zal u helpen:
"Sjoor" is in het Hebreeuws: os.
En "chamoor" is in het Hebreeuws: ezel.
Schorriemorrie, dat is dus ossen en ezels - in het meervoud.
Waar komen die beestenkoppen vandaan, die op zoveel kerstplaatjes meekijken?
Een kudde met schapen en geiten van de herders ... dat kan ik in de heilige
geschiedenis nog wel thuisbrengen.
En met een beetje goede wil kan ik de kamelen van de wijzen uit het Oosten ook nog
wel een plekje in of bij de stal geven.
Maar een os als een trekdier en een ezel als een lastdier ... waar komen die eigenlijk
vandaan?

Wij hebben de os en de ezel te danken aan Franciscus van Assisi.
Van Franciscus wordt verteld dat hij zelfs de dieren het evangelie van de Here Jezus
vertelde.
We danken een kloosterorde aan hem: de rooms-katholieke orde van de
Franciscanen.
Omdat Franciscus zó van dieren hield, gaf hij ze in de kerststal een plekje.
Want hij had over de os en de ezel gelezen bij de profeet Jesaja.
Ook een dierenvriend.
Jesaja schrijft in de eerste regels van zijn bijbelboek:
"Hoort, hemelen, en aarde, neig uw oor, want de HERE spreekt: Ik heb kinderen
grootgebracht en opgevoed,
maar zij zijn van Mij afvallig geworden.
Een rund kent zijn eigenaar en een ezel de krib van zijn meester, maar Israël heeft
geen begrip, mijn volk geen inzicht." (Jesaja 1: 2-3)
Maar toen stopte Jesaja en hij zuchtte diep.
Want Jesaja sprak niet tot dieren, maar tot mensen.
Mensen, die als domkoppige ossen en als eigenwijze ezels zich van God niets willen
aantrekken.
Ze leven alleen maar voor zichzelf.
Ze gaan alle kanten op ... behalve de goede kant.
Ze willen niet eens weten wie hun Schepper is.

'Van de dieren kun je nog een lesje leren', sprak Jesaja.
De 'sjoor' en de 'chamoor' weten waar ze het voedsel halen moeten.
Het schorriemorrie, de os en de ezel, staan bij de kribbe van Bethlehem.

*

Weet u het heeft alles te maken met de betekenis van het kerstfeest.
Schorriemorrie.



Als je dat woord nagaat in het woordenboek kom je deze betekenis tegen.
Schorriemorrie, dat is: samenraapsel, gepeupel.
Een woord met een negatieve en ongunstige klank.
We gebruiken dat woord om mensen aan te duiden waar we het liefst met een grote
boog omheen zouden willen lopen.
Van het schorriemorrie hoef je niets te verwachten.

Weet u, Jezus is gekomen voor het schorriemorrie.
Voor het uitschot, voor degenen die wij hebben afgeschreven.
Een os en een ezel in een kerststal.
Er blijkt geen misverstand over te bestaan.
Later - als Jezus de kribbe is ontgroeid - dan is Hij te vinden bij het schorriemorrie
van zijn tijd.
Hij wordt omringd door hoeren en tollenaars!
Jezus keurt hun levengedrag niet goed.
Integendeel.
"Ga heen en zondig niet meer!" is steevast zijn woord.
Maar Jezus schrijft hen niet af.
Jezus schrijft niemand af.
Hij stuurt niemand weg.
Ook het schorriemorrie niet.
Laat de os en de ezel dus maar staan in het heilig kerstverhaal.
Want wat zij zonder woorden zeggen, klinkt duidelijk genoeg: 'Ook het schorriemorrie
mag bij Jezus komen!'

*
En wij?
Weet u ... in Gods ogen zijn wij allemaal schorriemorrie.
Wat heeft God eigenlijk van ons te verwachten?
Hebben wij dikwijls ... Gód niet afgeschreven?
Zoals de Israëlieten in de tijd van Jesaja?
We zijn ons eigen baas.
We hebben God niet nodig.
We redden ons zelf wel en we willen niet van Hem afhankelijk zijn.
U en ik ... schorriemorrie in Gods oog.

Weer denk ik aan de os en de ezel in de kerststal.
Zij lijken tegen me te zeggen:
'Wij mogen bij het Kind in de kribbe komen ...'
'zoals wij zijn ...'
'Want als os zal ik nooit meer een je-weet-wel stier kunnen worden.'
'En als ezel zal ik nooit een volbloed paard kunnen worden.'
'Maar wij mogen - zoals we zijn, in alle gebrokenheid van het leven, bij het Kind in de
kribbe komen.'
'Er is plaats genoeg ... ook voor u en voor jou.'
'Kom maar, zoals je bent.'
'Voor schorriemorrie is er plaats in de stal van Bethlehem.
'Kom dan en vier feest met Hem!'
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