
 
24 december 2016 

Kerstnacht 

 

 

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

 

Lied: “Hij die de hoge bomen” (t. Johan Klein, 

m. Michael Praetorius; Zingend Geloven 

IV,69) allen: 

 

Evangelie: Lukas 2,1-13 

Engelenzang (allen): 

Ere zij God in de hoge; 

vrede op aarde, 

in de mensen een welbehagen! 

Vervolg evangelie: Lukas 2,15-20  

 

Muziek 

 

Overweging 

 

“Stille nacht, heilige nacht”… Hoe vaak 

zouden we het al hebben gezongen? 

Voor veel mensen is het pas Kerst wanneer 

dit lied heeft geklonken. Hoeveel 

tegenstrijdige gevoelens het ook mag 

oproepen. 

Want dat doet het. Iemand zei het de 

afgelopen week nog. Dat het enerzijds mooi 

is om dat lied weer te kunnen zingen. En dat 

het tegelijkertijd onmogelijk is om met Kerst 

te zwijgen over al die plaatsen, waar er geen 

stille en heilige nacht is. Het lied kan ook té 

zoet klinken. Wereldvreemd. Terwijl er nog 

zoveel mensen vastzitten in Aleppo. Terwijl 

er in Berlijn zoveel rouw is. Terwijl er in 

sommige Afrikaanse en andere landen 

burgeroorlogen woeden die we bijna vergeten 

zijn. Terwijl er mensen zijn die geen dak 

boven hun hoofd hebben. Die niets te eten 

hebben. Eindeloos kunnen we doorgaan. 

 

Als het aan Lukas ligt, zou hij er alles aan 

doen om een tweedeling tegen te gaan. 

Lukas wil tonen hoe ze niet los van elkaar te 

verkrijgen zijn: de stilte en het heil enerzijds 

– en de chaos en de duisternis anderzijds. 

Wij hebben de neiging om op een feest als 

het Kerstfeest slechts één kant van onszelf te 

willen zien: de kant van ons vrolijke, 

geslaagde, welvarende bestaan. De 

gezelligheid, het samenzijn, het lekkere eten. 

Alles in onszelf en om ons heen wat daar 

inbreuk op maakt, maakt ons boos en 

gefrustreerd. Maar Lukas houdt de uitersten 

bij elkaar. En ik vermoed dat u er behoefte 

aan hebt dat ook te doen – anders was u hier 

nu niet. 

 

Mensen op het politieke strijdtoneel noemt 

hij. Keizer Augustus, Quirinius de 

bewindvoerder van Syrië. Je kunt er 

makkelijk namen van nu bij bedenken: 

Trump, Merkel, Rutte, Poetin. Daarnaast 

vertelt hij  het verhaal van de gewone 

mensen: Maria en Jozef; de herders in het 

veld. Wij zijn geneigd vooral te kijken naar 

het grote, het veelbelovende, het sterke; 

naar gezag, prestaties, welvaart. Op het 

wereldtoneel gebeuren immers de 

belangrijke dingen? Maar Lukas zegt: het 

gebeurt niet dáár. Het wezenlijke gebeurt 

waar je het juist niet verwacht. Dat ging toen 

zo. En ook nu gaat het zo. 

 

Alleen al in de woorden van de engel hoor je 

het. Van grote gebeurtenissen spreekt die:  

“voor u is heden geboren een redder;  

hij is een Gezalfde, Heer,-  

in de stad van David!” 

Redder – gezalfde – stad van David. Dat zijn 

bekende begrippen. Begrippen die moedeloze 

mensen willen horen. Het is de belofte van 

de grote profeten! Het zijn woorden die 

verwachting wekken. Grootse woorden van 

wereldbelang. 

Maar wat zegt de engel dan nog meer: 

“dit is u ten teken:  

ge zult vinden een zuigeling  

in doeken gewikkeld  

en liggend in een kribbe!” 

Het is bizar. Die redder, dat blijkt een 

zuigeling. De gezalfde? Een ingebakerd kind, 

armen en benen zijn aan alle kanten 

gebonden. En de plek? De stad van David? 

Die blijkt concreet een kribbe te zijn. 

 

Lukas keert alles om. Het wezenlijke gebeurt 

waar je het niet verwacht. In het weerloze, in 



wat onbetekenend lijkt, schuilt de kracht. In 

het kleine en kwetsbare laat God zich zien. 

En daar heb je dan wat voor ons het 

kerstverhaal weerbarstig maakt. Want wie wil 

er nou kwetsbaar en weerloos zijn? Wie durft 

zich daaraan over te geven? We doen juist 

wat we kunnen om ons leven zoveel mogelijk 

in de hand te houden. Maar daarmee doen 

we tegelijkertijd wat we kunnen om God op 

afstand te houden. 

 

Er is een film die mij meer dan wat dan ook 

laat zien wat het aanvaarden van 

weerloosheid doet; hoe de overgave aan het 

weerloos-zijn uitwerkt. Door die film ging ik 

beter begrijpen wat het Kerstverhaal ons zegt 

– en hoe het ons leven op zijn kop zet. Het is 

de film “Des hommes et des Dieux” – van 

mensen en goden. 

De film gaat over acht monniken in een 

klooster in Algerije. Hun leven is verweven 

met dat van de plaatselijke islamitische 

bevolking. De islamieten en christenen gaan 

respectvol met elkaar om. Abt Christian 

verdiept zich in de Koran zoals hij zich in de 

Bijbel verdiept. Hij is ervan overtuigd dat er 

achter beide een en dezelfde God verscholen 

gaat. En dat de geduldige gezamenlijke 

poging om tot die God te naderen, de angst 

voor elkaar zal opheffen. 

 

Maar dan breekt de burgeroorlog uit. Veel 

buitenlanders worden gedood. Na een 

periode van bedreiging en intimidatie worden 

zeven van de monniken op een nacht in 1996 

afgevoerd – het is nog steeds niet duidelijk 

door wie. Door de rebellen? Of door soldaten 

van het Algerijnse bewind? De broeders 

worden later vermoord teruggevonden. 

 

We zullen een stukje van de film zien. We 

zien hoe een groep zwaargewapende 

jihadisten het klooster binnendringt. Ze willen 

medicijnen voor gewonde kompanen. Je ziet 

de angst van de monniken. Na een moedig 

optreden van de abt vertrekken de jihadisten. 

Dan wordt de Kerstmis opgedragen… 

 

… scenes inval jihadisten t/m kerstviering in 

de kapel – 35.33 – 45.00 min … 

 

De jongste monnik draagt tijdens de 

Kerstmis het piepkleine kerstkind naar de 

kribbe. Eerbiedig en voorzichtig legt hij het 

neer in een minikribbe met echt stro. We 

horen intussen hoe de broeders de 

kloosterversie zingen van ‘Stille nacht, 

heilige nacht’. 

De scene volgt op het dappere optreden van 

abt Christian. En je voelt de overeenkomst 

tussen beide scenes. Het kerstkind, dat enkel 

overgave en weerloosheid is – en de abt, die 

volkomen weerloos is tegenover de rebellen, 

maar die in die weerloosheid overeind blijft 

staan. 

Later zullen de broeders er elk voor kiezen 

om niet te vluchten. De film laat zien dat dat 

geen eenvoudig besluit is. We horen hoe ze 

vertwijfeld zijn en bang. Maar tenslotte wint 

voor ieder van hen het verlangen om elkaar 

en de bevolking in het dorp niet in de steek 

te laten. 

 

Ze kiezen ervoor te blijven. Het is of het kind 

in de kribbe, dat zich alleen maar in 

vertrouwen kan uitleveren, ook van hen 

mensen maakt die zich kunnen uitleveren. En 

degene die ze in de kribbe leggen, vertrouwt 

zich toe aan het hele leven. Hij zal niet alleen 

de liefde van zijn moeder ontvangen, maar 

het volle bestaan met alles erop en eraan. 

Niet alleen vreugde, saamhorigheid, 

gezelligheid en lekker eten – maar ook 

vertwijfeling en angst. Net als de monniken. 

Dat dit kind ook van ons mensen mag maken 

die ons durven uitleveren aan het leven, met 

alles erop en eraan. 

 

 

Lied: “Het licht is uitgezaaid” (t. Sytze de 

Vries, m. Willem Vogel; Zingend Geloven 

VIII,7)  


