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25 december 2015 

Eerste Kerstdag 

 

 

Lezing uit de profetie: Jesaja 62, 10-12 

 

Lied door Free, als inleiding op de evangelielezing:  

“The christmas way” 

(Music and Words: Eyvind Skele, Arr: Tore W. Aas) 

 

Lezing uit het evangelie: Lukas 2,1-20 

 

Acclamatie: vers 2 van “Laat ieder het horen”  

(m. traditional Welsh melody, bew. Jan van Ingen 

Schenau; Op Toonhoogte 75) 

 

Overdenking 

 

“Ze gingen meteen op weg.” Die herders in de 

kerstnacht. 

Deze kerstmorgendienst werd vroeger de 

‘herdertjesmis’ genoemd. Vroeg in de morgen 

gingen de mensen op weg. Bij het eerste licht 

stroomden ze de kerk binnen. En daar hoorden ze: 

“een helder licht straalt heden over ons, want de 

Heer is ons geboren.” (naar Jes. 9,1) Ze gingen op 

weg, net als de herders. 

 

Kerstmorgen is de morgen van het op weg gaan. 

Het is niet het gaan kijken wat je doet als er iets 

aan de hand is. Als er een brandweerauto met 

loeiende sirenes in een straat verderop stopt. Dit 

gaan heeft een andere bron. Een drive diep 

binnenin jezelf; een roep van engelen, zoals Lukas 

het vertelt. Dit gaan is een zoeken naar 

bestemming. Een verlangen dat door God in ons is 

gelegd. Zoals van Abraham wordt verteld: die 

eenmaal op het horen van een stem op weg is 

gegaan. (Gen.12,1.4)  En ook Jesaja roept hiertoe 

op: ‘ga door de poorten, ga erdoorheen, maak de 

weg vrij!’ 

 

Het is niet iets wat slechts voor enkelen is 

weggelegd, vertelt ons Lukas. Het zijn herders die 

op weg gaan: heel gewone mensen. Nogal 

onbetekenende mensen zelfs, in de ogen van de 

wereld. Onzichtbare mensen die in het grote 

wereldgebeuren niet meetellen. Mensen zoals wij. 

Wat is dat verlangen, dat ons op weg zet? 

 

Ik moet denken aan het lied ‘Imagine’. Zondag 

vieren we een kerkdienst vol liederen uit de 

top2000: de meest geliefde songs van de 

afgelopen tientallen jaren. ‘Imagine’ van John 

Lennon staat landelijk op nummer één. Dat is niet 

voor niets. Het lied drukt het verlangen van heel 

veel mensen uit. Verlangen naar eenheid. Naar 

vrede. Naar een wereld waar mensen alles delen 

en er geen verschillende landen meer zijn. Waar er 

niets meer is wat mensen kan verdelen. Een lied 

van verlangen in een tijd waarin duizenden 

mensen op drift zijn, zoekend naar een veilige 

plek. We hebben ze op ons netvlies: de beelden 

van volwassenen en ook veel kinderen die 

vluchten voor de oorlog. Die alles achter zich laten 

en alleen bezitten wat ze kunnen dragen. 

Het is een lied dat je niet kunt zingen terwijl je 

blijft zitten. Dan is het een leeg lied. Het roept op 

om op te staan en op weg te gaan. 

En dan blijkt meteen dat dat nog niet eenvoudig 

is. Hoe kunnen we dit lied zingen – terwijl we 

tegelijkertijd nadenken over het sluiten van de 

grenzen? Hoe kun je dromen over het afschaffen 

van alle bezittingen, wanneer je bang bent het zelf 

met iets minder te moeten doen? Als het inleveren 

van een klein beetje van onze welvaart al zoveel 

moeite kost – hoe kunnen we dan ‘Imagine’ 

zingen? 

 

Het verlangen brengt de herders bij een kind. Een 

baby – het meest hulpeloze en kwetsbare wezen 
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dat er is. Dat maar één ding kan: zich 

toevertrouwen. Zich overleveren aan de zorg van 

anderen. Ze zijn op weg gegaan om God te zoeken 

– de diepste bron van het verlangen dat ons op 

weg zet. En ze vinden een kind. 

Hebben ze in dit kind God herkend? Het staat er 

niet met zoveel woorden. Maar het wordt duidelijk 

door Lukas gesuggereerd. Zagen ze in dit kind kun 

diepste verlangen? 

 

Het zou betekenen dat dát onze hunkering is: te 

worden als een kind. Ons toe te durven 

vertrouwen als een kind. Weerloos durven zijn als 

een kind. Vertrouwend op… noem het God. Of 

noem het anders, dat maakt niet uit. Augustinus 

noemde het ‘het gelukzalige leven’. Een 

gemoedstoestand waarin alles goed is, je niets 

meer vraagt, geen verlangen meer hebt, je je 

enkel nog toevertrouwt. “Onrustig is mijn hart 

totdat het rust vindt in U, mijn God”, schrijft hij. 

Wanneer je God ziet in een kind, wanneer je zelf 

wordt als een kind – dan doet bezit er niet meer 

toe. ‘Imagine no possessions’, zingt John Lennon. 

Dat is dan niet moeilijk meer, die tellen niet, 

wanneer je  erop kunt vertrouwen dat het goed 

komt, hoe dan ook. Dan doet ook mijn ego er niet 

meer toe. Ik hoef mezelf niet te bewijzen, ik hoef 

geen grootse dingen te bereiken. 

Als dit ons verlangen is – kunnen we hier dan ooit 

bij komen? Misschien kunnen we net als de 

herders wel op weg gaan, maar komen we er ooit 

aan? Hoe kunnen we dat: werkelijk Gods gelaat 

zien in een kind; kwetsbaar en hulpeloos durven 

zijn als een kind…? 

 

We kunnen hier denk ik niets algemeens over 

zeggen. Ieder van ons gaat haar of zijn eigen weg. 

Of misschien kan ik beter zeggen: God gaat zijn 

weg met ieder van ons – en met ieder op een 

eigen en unieke wijze. 

We kunnen elkaar wel ervaringen vertellen. 

Verhalen, zoals dit verhaal van Lukas over de 

herders die op weg gaan. Ik vertel er nu twee. 

 

Gisteren begroeven we Lies van de Rovaart. Haar 

leven was de laatste jaren heel zwaar. Door een 

spierverkramping kon ze steeds minder. Ze zag op 

het laatst bijna niets meer. Kon niet meer praten. 

Slikken ging niet meer. Coördinatie van handen en 

benen was verdwenen. 

Lies was een vrouw die altijd goed kon regelen en 

organiseren en goed zakelijk kon denken. Die over 

zichzelf niet snel tevreden was. Ze stelde ook 

eisen aan anderen. Ze hield van harmonie en 

maakte geen ruzie, maar de lat voor zichzelf en 

voor anderen legde ze hoog. 

In haar laatste levensjaren heeft ze dit alles los 

moeten laten. Dat heeft veel moeite en pijn 

gekost. Haar identiteit, haar wijze van leven ging 

onderuit. En het bleef moeilijk, telkens moest ze 

weer een stapje terug doen. 

Maar niet alleen haar manier van leven veranderde 

compleet – ze veranderde zelf ook. Geleidelijk aan 

werd ze milder. Alles wat ze deed en kon was 

stopgezet – en het was of er iets anders voor in de 

plaats kwam. Een zachtheid voor anderen en 

zichzelf. Een intensiteit van leven die haar van 

heel kleine dingen deed genieten. Zo werd ze als 

het ware zelf Gods kwetsbare gelaat. 

 

 

 

Lied: “Ik mag hier aan uw kribbe staan”: lied 475 

(t. Paul Gerhardt, vert. Jan Wit) 

 

 

 

 

 

 

 

 


