
 
24 december 2022 

Kerstnacht 

 

Schriftlezingen, gezongen en gesproken: Lukas 2,1-

15 (t. Huub Oosterhuis, m. Antoine Oomen; uit het 

Klein Kerstoratorium) 

 

Lukas 2,16-20 (NBV) 

 

Jesaja 9,1-2 (t. Huub Oosterhuis, m. Antoine Oomen; 

uit het Klein Kerstoratorium) 

 

Jesaja 9,3-6 (NBV) 

 

Overweging 

 

Het zijn donkere tijden. 

Er is ons een koude winter voorzegd. Onder andere 

door de energieprijzen. De prijs van een kubieke 

meter gas is tien keer zo hoog als begin dit jaar. Dan 

pas je wel op met hoe je stookt. We doen een extra 

vest aan, ook hier in de Eshof – want ook hier is de 

thermostaat een stukje lager gezet. 

 

We proberen het Kerstfeest te vieren. Het licht dat 

wordt geboren. Zo goed als dat maar gaat – met 

een misschien wat minder uitbundig kerstdiner. 

Met familie; met vrienden; met buren. Of de 

herders meedoen dit jaar is nog de vraag. Ze voelen 

zich in de kou staan. Er zijn zelfs enkele herders die 

de ster op z’n kop hebben opgehangen. Uit protest. 

Gelukkig zijn er engelen die extra wollen vesten 

breien. We warmen ons aan elkaars nabijheid. En 

aan een kom soep.  

 

Voor ons is dat extra vest er wel. En die kom warme 

soep. Maar dat is niet voor iedereen zo. In veel 

steden in Oekraïne lijden mensen kou. Willie van 

Kooij vertelde me ervan. Ze zamelt vrachtwagens 

vol spullen in en laat die dankzij giften naar 

Oekraïne rijden. Op dit moment is er vooral 

behoefte aan generatoren. Er is geen elektra; er is 

geen verwarming. Over steden in Syrië horen we 

hetzelfde. Er is al flinke tijd geen strijd meer aan de 

gang – maar veel mensen leven er nog altijd in 

diepe armoede. 

 

Wij doen een gift. We zetten ons misschien zelfs in 

als vrijwilliger voor de Zonnebloem, of we helpen 

mee met het bereiden van een feestmaal voor 

thuislozen. Toch kan er een gevoel aan ons knagen, 

omdat het ook dit jaar niet is gelukt om op een 

meer structurele manier iets te doen aan de nood 

in de wereld. 

 

De kloof is er. De kloof blijft. En elk jaar voelen we 

die. 

Misschien nu nog iets meer dan anders? 

Zijn we nu, meer dan eerdere jaren, in een stal 

terecht gekomen waar een gure wind doorheen 

waait? Is de wereld in het afgelopen jaar 

onherbergzamer geworden dan ooit? Zijn we 

misschien zélf een beetje op de vlucht? Omdat de 

wereld om ons heen zo verandert, wat voor ons 

een beetje kan voelen als op de vlucht zijn?  

 

Zo kan het lijken. 

En toch. Denken we dat niet aan het einde van 

ieder jaar? Zijn we ons niet altijd in deze tijd van 

het jaar extra bewust van het donker overal? En is 

dat niet alle jaren in grote lijnen hetzelfde donker? 

Natuurlijk zijn er verschillen. Maar het is niet zo dat 

we juist nú van alles meemaken waar we geen raad 

mee weten, terwijl we dat vroeger wel wisten. Zo 

zijn er bijvoorbeeld dit jaar een kleine 90.000 

Oekraïners naar Nederland gekomen. We denken 

dat dat een groot aantal is. Maar tussen 1914 en 

1918 kwamen een miljoen Belgen als vluchtelingen 

de grens over. Zeeland, Brabant en Limburg werden 

compleet overspoeld. 

 

Er is een doorgaande lijn, wanneer je kijkt naar het 

donker in de wereld – het lijkt erop dat Lukas ons 

daarop wijst als hij de machthebbers noemt van het 

begin van de jaartelling: Augustus. Quirinius. Wij 

kunnen denken aan Poetin. Al-Assad. Zo waren ze 

er toen, zo zijn ze er altijd al geweest en zo zijn ze 

er nu nog. Machthebbers die over lijken gaan. Die 

vooral hun eigenbelang op het oog hebben. 

 



Er is een doorgaande lijn.  

Maar niet enkel één die laat zien hoe het donker 

doorgaat; hoe het donker er altijd is. Een 

doorgaande lijn is ook een noodzaak om te kunnen 

bestaan. Een doorgaande lijn is continuïteit. Een 

doorgaande lijn is leven. 

Afgelopen zondag vertelde Joep Dubbink ons over 

de geslachtslijst in het evangelie van Matteüs. Ook 

Lukas heeft zo’n lijst. Het zijn lijsten die historisch 

gezien niet kloppen. Maar ze willen dan ook geen 

historische feiten beschrijven. Ze vertellen iets 

anders: dat er een verband is. Dat wat wij nu 

meemaken niet op zichzelf staat. Dat er samenhang 

is. Dat Jezus niet uit de lucht komt vallen als een 

totaal nieuw begin dat losstaat van alles en 

iedereen vóór hem – maar dat het één doorgaand 

verhaal is.  

Het verhaal van God en mensen. 

 

Er is een doorgaande lijn.  

Dat is een pleidooi voor duurzaamheid. En dat valt 

niet mee. Zeker niet in onze snelle tijd, waarin 

dingen zomaar weer achterhaald zijn – bijvoorbeeld 

als het gaat om computertechniek. We willen dóór, 

stilstand is achteruitgang. We móeten ook door, 

want we voelen de dreiging om ons heen: een 

wereld die stukje bij beetje onleefbaar wordt 

gemaakt. Door onszelf. Als we geen oplossingen 

vinden, richten we onszelf te gronde. 

 

En toch – wat is duurzaamheid belangrijk. 

Bij het woord ‘duurzaamheid’ gaan onze gedachten 

haast vanzelf naar het milieu en de aarde. Maar er 

is nog iets anders waarin duurzaamheid van 

levensbelang is: in relaties tussen mensen.  

Wat is het belangrijk dat die duurzaam zijn. Dat we 

van elkaar op aan kunnen. Dat we in de ander 

geïnteresseerd zijn. Dat we aandacht hebben voor 

elkaar. Allemaal dingen die we moeten opbouwen. 

Die er niet van het ene op het andere moment zijn. 

Daarvoor is geschiedenis nodig die je samen maakt; 

geschiedenis waarin je deelt met elkaar wat nodig 

is. Waarin je samen door dalen gaat. Waarin je 

samen vreugde beleeft. 

In Petrus, een blad en website van de PKN, vertelt 

schrijfster Rosita Steenbeek over haar leven en haar 

betrokkenheid op vluchtelingen. ‘Als je de dood in 

de ogen hebt gekeken,’ zegt ze, ‘weet je dat het 

belangrijkste in het leven is: er zijn voor de ander.’ 

Niet zomaar eventjes, als het jou uitkomt. Als je 

toevallig met die ander wordt geconfronteerd. 

Maar blijvend en trouw, vanuit betrokkenheid en 

interesse. 

 

Via de ander kan God mij geven wat wezenlijk is 

voor mijn bestaan: het gevoel dat ik er zijn mag. 

Met al mijn gekkigheden en rare eigenschappen. 

Met mijn schaamte. Met mijn onzekerheid. Via de 

ander die er voor mij wil zijn – zoals ik er voor die 

ander wil zijn. 

Alleen voor elkaar kunnen we het licht zijn van de 

ster van Kerstmis. 

 

Er is een doorgaande lijn. 

Dat vertelt het verhaal van de geboorte van Jezus. 

Bewust haakt Lukas daarmee aan bij vele eerdere 

teksten. Onder andere bij de tekst uit Jesaja die we 

hoorden. De lijn gaat door, zegt hij. De lijn van 

belofte. Van heil. Van koningskinderen die worden 

geboren en die prachtige namen krijgen: 

wonderbare raadsman, goddelijke held, eeuwige 

vader, vredevorst. Dit kind in die stal is er zo een. 

Door God is hij gezonden, laten de engelen weten. 

Niet om met spierballen te heersen, maar door 

geduld en bedachtzaamheid, door 

zachtmoedigheid, door trouw, door aandacht. Voor 

jou. Voor mij. 

Hoe donker het ook mag zijn in de wereld, zegt 

Lukas, en hoezeer die donkere lijn ook een 

doorgaande lijn mag zijn: déze lijn is er ook. De lijn 

van heil, van toekomst, van belofte, van echte 

betrokkenheid en liefde. Ook deze lijn gaat door. 

God zwerft al eeuwen als kwetsbaar kind door de 

wereld. Want hij blijft op ons betrokken, van 

geslacht op geslacht. 

 

Muziek 

 

Lied: ‘In dulci jubilo’: lied 471 (t. Andries Govaart, 

naar ‘in dulci jubilo’, anoniem ca. 1500; m. ca. 

1480) 

 


