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Eerste Kerstdag 

 
Lezing uit de profetie: Jesaja 52,7-10 
 
Lied: “Gij morgenster en mensenzoon”: lied 496,3 
(t. Jan Duin, m. Engeland) 
 
Lezing uit het evangelie: Johannes 1,1-14 
 
Lied: “Vanwaar zijt Gij gekomen”: lied 494 (t. 
Huub Oosterhuis, m. Michael Praetorius) 
 
Overweging 
 
In november schreef Naema Tahir een column in 
Trouw over Kerstmis. Naema is moslima en 
schrijfster en van Pakistaanse afkomst. 
Ze vertelt dat ze een boekje kocht met als titel 
‘Het is Kerstmis’, om het voor te lezen aan haar 
dochter. Maar de inhoud verbijsterde haar. Waar 
ging het over? Over ene Maria die in een stal een 
naamloze baby krijgt en Jozef die daarop naar 
buiten loopt, hoera roept en zegt dat iedereen 
mag komen kijken. De baby krijgt veel cadeau-
tjes van allerlei anonieme bezoekers. En dat was 
het. 
Er staan ook nog enkele liedjes in het boekje. “Er 
is een kindje geboren, hoera! ’t Ligt in een bedje 
bedekt met wat hooi.” Niks “’t Kwam op de 
aarde voor ons allemaal.” En de andere liedjes 
gaan net zo. Elke verwijzing naar Jezus is eruit 
geschrapt. Het gaat niet over het christendom. 
Het boekje eindigt met twee kinderen die een 
ijstaart met kransjes van schuim en chocola 
versieren. “Nu gaan de sterretjes aan!” roept een 
van de kinderen. “En de kaarsjes,” zegt een 
ander. “Vrolijk kerstfeest!” 
 
Naema vindt het jammer allemaal. Het kerstver-
haal is compleet geseculariseerd. Het Kerstfeest 
hoort bij het christendom, maar veel mensen 
hebben daar niets meer mee. Toch willen ze het 
feest niet opgeven. Dus blijven ze Kerstmis 
vieren, met een kerststalletje onder de kerst-
boom, kerstdiner en een cd met Christmas 
Carols. “Maar de bezieling is eruit,” schrijft ze, 
“en wat overblijft is een vaag gevoel van leegte 
en verlies.” 

 
Ik vond het bijzonder om te lezen hoe zij als 
moslima analyseert hoe ‘ons’ Kerstfeest zich 
ontwikkelt.  En ik denk dat we haar analyse wel 
herkennen. Als mensen die nog iets beleven aan 
het christelijke geloof zijn we een minderheid. 
Misschien sterven we wel uit. En dan…? Blijft het 
Kerstfeest dan aanwezig als midwinterfeest, 
waarbij kaarsen worden gebrand en mensen het 
gezellig hebben samen? Een feest zonder 
verdere inhoud, dat geen ziel meer heeft, zoals 
Tahir schrijft? Is dat erg? En als dat erg is, kunnen 
wij er dan iets aan doen…? 
 
Ik zou nog een andere vraag willen stellen. Want 
je kunt het ook zó bekijken: heeft God het niet 
aan zichzelf te danken, dat het christendom in de 
marge is verdwenen? Ofwel: was het soms van 
meet af aan de bedoeling dat mensen God niet 
meer nodig zouden hebben? 
 
Er zijn tijden geweest dat het wél zo was: 
mensen hadden God nodig. Ze begrepen de 
wereld niet, en de zon en de sterren en de maan 
niet. God was de verklaring voor alles. God was 
groot en machtig en zou wel degene zijn die alles 
aanstuurde wat wij niet begrepen – de donder en 
de bliksem. De aardbeving. De zonsverduiste-
ring. Het kwaad. 
Maar God, vertellen de evangeliën, kwam naar 
de aarde. Hij wilde niet groot en machtig zijn 
terwijl de mens klein en onmondig was. Hij werd 
mens onder de mensen. “Het spreken is vlees-
en-bloed geworden,” schrijft Johannes, “en heeft 
bij ons zijn tent opgeslagen; 
wij hebben zijn glorie aanschouwd, een glorie 
zoals eigen aan de eniggeborene van bij de 
Vader;- vol van genade en waarheid.” God onder 
de mensen. God in ons. Hij heeft bij ons zijn tent 
opgeslagen. Niet ooit, 2000 jaar geleden, nee: 
nu. 
 
We zijn er zo aan gewend geraakt dat we er niet 
meer van opkijken. Maar het is ongehoord! Het is 
aanstootgevend. Een god die onder mensen 
woont? Die hier, nu, in ons aanwezig is? De 
Griekse en de Romeinse mythologie en alle 
godsdiensten zouden het bizar noemen: een god 
is een god en een mens is een mens. Een god is 
onsterfelijk. Een mens niet. Dat moet je wel 
goed uit elkaar houden. 
 
Maar de evangeliën slaan een andere weg in. 



Johannes vat het samen in zijn proloog. “Sinds 
het begin is er het spreken,” schrijft hij. Alles is 
begonnen met God en met zijn woord. En daar 
begint alles nog steeds. God spreekt en iets is. 
Gods woord ligt aan de basis van ons hele 
bestaan en van het bestaan van alle dingen. Elke 
ademtocht komt van God. “Onze hartslag is 
Gods gelaat,” zegt Hein Blommestein, één van 
mijn docenten in Nijmegen. 
Hij is dus een heel aardse God, aanwezig in ons 
leven hier en nu. Wiens aanwezigheid we het 
meest helder kunnen ontwaren in die ene mens, 
die Jezus van Nazareth wordt genoemd. In hem 
zien we hoe wij als mens bedoeld zijn. 
 
Wat leeft Jezus ons dan voor? 
Dat ieder individu waarde heeft. Dat God van jou 
houdt, zoals je bent – met je sterke kanten en 
met je zwakheden. Dat hij in jou tot leven wil 
komen, op de manier die bij jou hoort, zoals 
alleen jij als uniek wezen dat leven kan ontvan-
gen. 
En is dat niet één en al individualisering? 
 
Zo groeien wij, dag na dag, steeds meer God 
tegemoet. Ieder op onze eigen wijze. Geleidelijk 
aan zijn we daardoor mondiger en sterker 
geworden. We hoeven geen kuddedier meer te 
zijn. We groeien in zelfbewustzijn en gevoel van 
eigenwaarde. Door onderwijs, gezondheidszorg, 
welvaart en democratie zijn we nog steviger op 
eigen benen komen te staan. Om het in ge-
loofstaal te zeggen: we geloven alleen nog wat 
de Geest zelf ons ingeeft om te geloven. We 
geloven niet meer op gezag of uit gewoonte. 
 
Dat is individualisering. Mede daardoor is de kerk 
nu niet meer groot en machtig en toonaange-
vend. De kerk is steeds meer geworden wat 
Christus zelf was: een verschijnsel in de marge. 
Die geboren werd in de nacht; die een knecht 
werd; die woonde te midden van het kwaad. (lied 
488) 
 
Christendom in de marge – wat doet dat met 
ons? 
Sommigen van ons worden er somber en 
verdrietig van. Kerkgebouwen, soms heel mooie, 
doen voorgoed hun deuren dicht. De kennis die 
mensen hebben van de christelijke traditie en 
cultuur wordt steeds minder. Er is geen vanzelf-
sprekende spirituele en morele vorming meer. 
Ook zijn er steeds minder vrijwilligers. Die 

kwamen immers voor een belangrijk deel uit 
kerkelijke kring. Hoe hevig gaan wij dit aan den 
lijve ervaren? Het kan toch niet zo zijn dat straks, 
wie weet hoe snel al, de Eshof haar deuren 
sluit…? 
 
Daar verzetten we ons tegen, want dat doet 
zeer. Dat willen we niet! 
Maar misschien moeten we er wel aan geloven. 
Want als God zich naar de marge heeft laten 
schuiven, past het ons dan niet om hem in 
vertrouwen en met vreugde te volgen? 
Misschien leren we dan echt zoals Jezus te zijn. 
En om zijn ‘glorie’, waar Johannes over schrijft, 
werkelijk te zien. Die glorie heeft niet met macht 
en succes te maken. Die glorie is de weg van het 
tegenovergestelde: van de overgave. En het is de 
weg van het inzicht dat je het centrum niet bent 
en ook niet hoeft te zijn. De weg van het 
werkelijk vrij zijn van dat ego, dat altijd belang-
rijk en succesvol wil zijn en gehoord en gezien wil 
worden. 
 
We zullen meemaken hoe de kerk steeds verder 
naar de marge schuift. Maar je weet maar nooit – 
misschien zal dan het wonder gebeuren: dat de 
kerk meer gaat betekenen voor de geïndividuali-
seerde mens. De mens die de zin van het leven 
zoekt in relaties, in werk, in mooie dingen of 
exotische vakanties – en die daar niet in vindt. 
Want die zin kun je niet zelf maken: die kan je 
alleen geschonken worden. En om dat geschenk 
te kunnen ontvangen, daar is overgave voor 
nodig. 
 
Die geïndividualiseerde mens, dat zijn wij zelf. 
Wij horen bij de sterken die al zo’n eind gevor-
derd zijn in het mens worden naar Gods beeld. 
Wij hebben God steeds minder ‘nodig’. Dat is 
verheugend – want daarmee worden we vrij om 
te ervaren wat God werkelijk met ons doen kan: 
ons leiden op de weg van de overgave. 
Zodat kan gebeuren wat de profeet Jesaja al 
voorzag: dat de einden der aarde het heil zullen 
zien van onze God. 
Zodat we daarmee zullen ervaren hoe de ziel in 
het Kerstfeest terugkeert. 
 
Muziek 
 
Lied: “In den beginne was het woord”: lied 488 (t. 
Tom Naastepad, m. Genève 1551) 
 


