
1 

 

 
24 december 2015 

Kerstnacht 

 

Lezing uit de profetie: Jesaja 8,23 – 9,6 

(t./vert. Huub Oosterhuis/NBV, m. Antoine 

Oomen; Verzameld Liedboek p. 393) 

 

Evangelie: Lukas 2,1-20 

 

Acclamatie: “Kind ons geboren” (zie boven; 

zonder herhaling) 

 

Epiloog (muzikaal) 

 

Uitleg en verkondiging 

Hier zijn wij. In de kerstnacht. Een nacht waarin 

we er bewust voor hebben gekozen naar de kerk 

te komen. 

Een nacht anders dan andere. Een nacht waarin je 

speciale aandacht schenkt aan je kleding: die mag 

feestelijk zijn. Een nacht waarin je ook iets 

bepaalds verwacht. Wat verwacht je eigenlijk? 

Ik heb daarover zitten nadenken. 

We verwachten in de kerstnacht denk ik iets wat 

vertrouwd is. Het vertrouwde verhaal over de 

geboorte van het kind dat in doeken wordt 

gewikkeld. Over herders op het veld die een groot 

licht zien. Over de stal en de kribbe. Het zou raar 

zijn als dat niet zou klinken. 

En we hopen op vertrouwde liederen. Een aantal 

hebben we al gezongen. Liederen met 

herinneringen. Liederen die emoties oproepen. 

En verder? Nog iets meer? 

 

We zitten denk ik niet te wachten op een 

uitgebreide schriftuitleg. Op een verhaal over het 

ontstaan van het evangelie van Lucas. Of over de 

vele verwijzingen in zijn evangelie naar de boeken 

van het eerste testament. 

We verwachten denk ik ook niet een stukje 

ontmythologisering – zoals dat wel wordt 

genoemd. Dat je de maagdelijke geboorte niet 

letterlijk moet nemen. Of dat er natuurlijk niet 

echt zingende engelen waren. 

Dit zijn allemaal dingen van het verstand. Best 

aardig om je in te verdiepen. Maar dan wel op een 

ander moment. In een leerhuis of zo. Niet in de 

kerstnacht. 

 

Wat dan wel? 

Als het niet met ons verstand te maken heeft – 

dan heeft het waarschijnlijk met ons gevoel van 

doen. Misschien willen we juist wel even 

loskomen van dat denken. Van al die rationaliteit, 

die ons dagelijkse leven beheerst. En willen we 

ons even alleen richten op het intuïtieve. Op wat 

niet bewezen kan worden – maar er wel is. Het 

geheimvolle. Het onverklaarbare. 

 

Ik hoor al een cynische reactie hierop: jawel! 

Geloof maar in sprookjes! En hoe lang houd je 

dat precies vol? Zolang als de kerstdagen duren. 

Daarna ga je weer over tot de orde van de dag. 

Tot de zakelijkheid van het dagelijkse leven. Dan 

leg je de kitsch weer af en doe je je normale 

kloffie weer aan. Gaan de zoetsappige films in de 

kast en kijk je weer ontnuchterd naar het 

journaal. Een vlucht, dat is het! Een vlucht uit de 

werkelijkheid! 

 

Is dat het? Willen we vluchten uit de 

werkelijkheid? Zijn we daarom hier? 

Als we bij onszelf nagaan waarom de kerstnacht 

ons aantrekt, is dit het dan? 

Ik weet natuurlijk niet precies hoe het voor ieder 

van u is. Toch doe ik een poging er woorden aan 

te geven. Volgens mij is er meer wat ons hier 

brengt dan enkel weglopen voor de werkelijkheid. 

Sterker nog: misschien laten we door hier te zijn 

wel voor even meer werkelijkheid toe in onszelf 

dan we normaal doen – als we ons dagelijkse 

leven leiden. En is dát wat we hier verwachten: 

woorden en liederen die ons dichterbij de 

werkelijkheid brengen. 

 

Je zou het in eerste instantie niet zeggen. Dat dát 

is wat Lukas met ons doet: ons dichterbij de 

werkelijkheid brengen. Want hij vertelt een 

merkwaardig verhaal. Een verhaal over de 

geboorte van een kind. Niet zomaar een kind: 

een kind waarin God zélf dichtbij ons komt. God 

met ons, op een verborgen manier. ‘Omsluierd, 

verhuld in ’t vlees’, zongen we. Het wordt een 

verhaal vol verwondering en licht en muziek. Een 

verhaal waar we met ons verstand niet bij 

kunnen. Wérkelijkheid – dát verhaal? Heeft het 

niet écht veel meer iets weg van een dromerig 

sprookje? Een sprookje van vrede op aarde, waar 

we ons graag even in verliezen? 

 

Ik denk dat we het idee hebben dat we buiten de 

kerstdagen om meer in de werkelijkheid leven 

dan nu. Wanneer we ons verdiepen in de zorgen 

van alledag. Wanneer we aan het werk zijn of 

naar school gaan. Op die dagen zijn we stevig 
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bezig. Doen we aan loopbaanplanning en aan 

ontwikkeling met het oog op de toekomst. Doen 

we wat verstandig is in plaats van ons te buiten te 

gaan aan lekker eten. Sporten we de overtollige 

kilo’s er weer af om ons lichaam gezond te 

houden. 

De vraag is: zijn we dan met de werkelijkheid 

bezig? Of juist met een illusie…? 

 

Want we leven alsof het leven vanzelfsprekend is. 

We worden ’s morgens wakker zonder ons te 

verwonderen dat we er nog zijn. We denken 

rationeel en redelijk: vluchtelingen opvangen, 

prima, maar het moet niet ten koste gaan van 

onze leefruimte en onze portemonnee. We hebben 

tenslotte verdiend wat we bezitten, we hebben er 

hard voor gewerkt. We nemen 

verantwoordelijkheid voor ons eigen leven. En we 

voelen ons boos en verongelijkt als we ziek 

worden: waarom treft míj dit? Hebben we dan 

niet zoveel mogelijk gezond gegeten en 

verstandig geleefd? Wat een rotstreek dat ík ziek 

word! 

En God? God is vaag op de achtergrond aanwezig 

als een soort goede kracht. Althans, dat hopen 

we. Veel hebben we niet met hem te maken. We 

weten eigenlijk ook niet zo goed raad met hem. 

Echt nodig hebben we hem niet. Het is immers 

niet God die ons geneest als we ziek zijn, maar de 

dokter met zijn operaties en medicijnen. En 

verder zijn we autonome mensen die hun eigen 

leven vormgeven. 

 

In ons dagelijkse bestaan leven we dikwijls alsof 

we recht op het leven hebben. Alsof we het in de 

hand hebben. We kunnen medelijden hebben met 

wie in de schulden zit, of met wie lijdt aan een 

depressie – en denken tegelijkertijd: dit overkomt 

mij niet. Daar zorg ik wel voor. 

Maar kunnen we daar wel voor zorgen? Ligt het 

leven wel in die mate in onze hand? 

 

Lukas laat ons iets anders zien. Hij laat zien hoe 

weinig we zelf in de hand hebben. 

Allereerst is daar al die onbedoelde 

zwangerschap. Wat had Maria zelf in de hand? 

Had ze voorzichtiger moeten zijn? Dat is 

makkelijk praten, achteraf… 

Dan vertelt hij van de reis. Jozef en Maria moeten 

van Nazareth naar Bethlehem. 145 kilometer, te 

voet, over gevaarlijke wegen. Daar kiezen ze niet 

zelf voor. Net zo min als Syrische kinderen of 

inwoners van de Centraal-Afrikaanse Republiek 

ervoor kiezen in oorlogsgebied geboren te zijn. 

Als asielzoekers komen ze in Bethlehem aan. Ook 

hier is er geen keus. De stad is vol. Een vieze en 

koude stinkstal is alles wat ze aan onderdak 

vinden. 

En dan dient zich tot overmaat van ramp in die 

stal ook nog de bevalling aan. Ook zo’n 

gebeurtenis die compleet buiten onze wil om 

gaat. 

Als we het nuchter bekijken, kunnen we er niet 

omheen: dit is een verhaal dat alle elementen 

van een tragedie in zich draagt. 

 

Alle beheersing dan maar loslaten – er zit niets 

anders op. Het doen met wat er is. Aanvaarden 

wat zich aandient… 

Daar komt het op neer in dit verhaal van Lukas. 

En dan gebeurt er iets wonderbaarlijks. 

Waar onze eigen beheersing stuk loopt en we ons 

overgeven aan wat er aan ons gebeurt – daar 

komt er ruimte voor verwondering. Daar kan 

ineens licht kieren. 

Licht dat Lukas stevig aanzet door er een heel 

engelenkoor van te maken. Engelen die zingen: 

kijk eens hoe God aanwezig is! Voor alle mensen! 

En heel anders dan je verwacht. Niet door iets 

wat je zelf hebt gepresteerd. Niet doordat je het 

zelf zo goed in de hand had. Maar op een wijze 

die buiten jouw beheersing om gaat. Op een 

manier die verborgen is en tegelijk duidelijk 

voelbaar voor wie ervoor openstaat. “Het licht 

van de Vader, licht van den beginne, zien wij 

omsluierd, verhuld in ’t vlees”. 

 

Misschien is dat wel ten diepste wat we zoeken, 

hier in de kerstnacht. 

Te ervaren wat de echte werkelijkheid is: dat het 

leven een groot geschenk is dat ons zomaar 

gegeven wordt. Dat we het niet in de hand 

hebben – hoe graag we ons dat ook wijsmaken. 

Dat we mogen leven. Dat iedere dag een cadeau 

is. Dat iedere liefdevolle mens naast ons een 

cadeau is. 

Zodat we bevrijd worden van ons autonome zelf. 

Dat zelf dat alles zo goed weet en zo verstandig 

regelt en dat altijd denkt alles goed te moeten 

inschatten, beoordelen en beheersen. Om 

helemaal vrij te zijn – en ons toe te vertrouwen. 

Aan God die in ons woont, niet alleen in deze 

nacht, maar ook na deze kerstdagen – alle dagen 

die ons geven worden. 

 

Lied: “Een ster ging op uit Israël”: lied 496  

(t. Jan Duin, m. Engeland) 


