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24 december 2017 

Kerstnacht 

 
 

Profetie: Jesaja 8,23b – 9,6 

 

Lied: “Uit het duister hier gekomen” (t. Huub 

Oosterhuis; m. Henry John Gauntlett ‘Irby’;  

Tussentijds 137)  

 

Evangelie: Lukas 2,1-12 

 

Gezongen schriftlezing (Lukas 2,13-14): “Een lied 

weerklinkt in deze nacht”: lied 479 (t. naar Luke 

Wadding, vert. Sytze de Vries, m. Engeland) 

 

Evangelie: Lukas 2,15-20 

 

Lied (door Free): “Tiny Miracle” 

 

Overweging 

 

Het is een bekend grapje. Een predikant stapt de 

kansel op en begint: “gemeente, vandaag heb ik 

geen preek. Vandaag heb ik u iets belangrijks te 

zeggen.” 

Zo wil ik vanavond niet beginnen. Maar er is wel 

een parallel. Er is iets wat me bezig blijft houden 

en waar ik niet goed uit kom. En het lijkt me 

belangrijk genoeg om te vertellen. Het zal een 

verhaal worden vol vragen en met enkele 

pogingen er iets van te begrijpen. 

Misschien gaat u daardoor straks wel ontregeld 

naar huis. Wat niet erg is, zeggen ze, hoewel het 

minder plezierig is dan een warm, behaaglijk, 

comfortabel gevoel. Een comfortabel gevoel houdt 

je suf, maar wanneer je ontregeld raakt, is God 

aan het werk, zeggen ze. Waar mensen vragen 

stellen en het niet meer weten, gebeurt er iets – 

en daar kan hun geloof alleen maar van groeien. 

Daar houd ik me dan maar aan vast.  

 

Mijn eigen ontregeling is alweer een jaar geleden 

veroorzaakt. “Kerst,” zei Hein Blommestein, een 

van mijn wijze docenten het afgelopen jaar, “is de 

ultieme uitdaging aan ons om werkelijk mens te 

worden.” 

De ultieme uitdaging aan ons om werkelijk mens 

te worden… 

Wat een uitspraak. Wat een vragen roept die op! 

Hoezo, mens worden? Dat zíjn we toch al? We 

zijn toch allemaal mens, zoals we hier zitten in 

deze kerstnacht? 

Of bedoel je misschien: mens worden zoals 

Jezus? Worden zoals hij ons voorleefde? Ja, dan 

klopt wel wat je zegt. Dat is een enorme 

uitdaging. 

 

We hoorden weer dat aanstootgevende 

geboorteverhaal van Lukas. De koning die in een 

stal geboren wordt. Het tuig van de richel, 

herders, die als eersten ervan horen en op 

kraamvisite mogen. Een onbeduidende jonge 

vrouw en een al even onbekende vader die zijn 

ouders zijn. Lukas tekent het begin van een leven 

dat tegendraads zal zijn. En dat was Jezus: 

tegendraads. Iemand met uitstraling die niet 

bekendheid en eigenroem zocht, maar in het 

achterafgebied Galilea ronddwaalde. Een 

voorbeeldfiguur die mensen heel maakte en 

intussen zelf eenvoudig bleef. Die zich 

bekommerde om dolende, verloren mensen zoals 

deze hele stoet hier op het muurtje, allemaal op 

weg naar een dak boven hun hoofd – een beetje 

aandacht; wat liefde; een plek waar ze zichzelf 

mogen zijn. 

 

Ja, als we naar Jezus kijken, zien we een groot 

voorbeeld. “Hij was zoals wij zouden willen zijn: 

een mens van God, een vriend, een licht, een 

herder,” dicht Huub Oosterhuis; “die niet ten 

eigen bate heeft geleefd en niet vergeefs, 

onvruchtbaar is gestorven.” 

Zou die docent dat bedoelen? 

 

Nee. 

Maar wat bedoel je dan, Hein? 

En Hein zegt: jullie denken allemaal dat je God 

zoekt. En dat je niets liever wilt dan zijn 

aanwezigheid ervaren. En hem binnenlaten in je 

leven. Hier en nu. Zoals de bijbel voor het hier en 

nu bedoeld is en gaat over ons. Zoals veel 

kerstliederen laten horen dat het niet gaat om 

een gebeurtenis van 2000 jaar geleden, maar dat 

Christus op dit moment geboren wordt. Daarom 

zingen we “Davids Zoon (…) wordt geboren in 

Betlehems stal.” En “Een lied weerklinkt in deze 

nacht.” 

En dat is heel mooi allemaal. Maar wil je dat 

écht? Kijk je echt uit naar die aanwezigheid van 

God, hier en nu, in jouw leven? 

 

Het betekent dat je geen afstand meer houdt tot 

God. Maar dat doe je liever wel. Want je bent 

almaar bezig: bezig om een ander, beter, 
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belangrijker mens te worden dan je bent. Je zegt 

wel dat je jezelf wilt aanvaarden zoals je bent, 

zoals God jou aanvaardt – maar klopt dat wel? Wil 

je niet liever hier en daar nog wat aan sleutelen? 

Vind je niet diep van binnen dat er wel wat aan 

jou schort? 

Als je God niet op afstand houdt, betekent dat dat 

je jezelf als Gods schepsel erkent. En dat je niet 

langer denkt: ‘dit moet ik verbeteren’ of ‘dat 

deugt eigenlijk niet aan mij’. Dat je het werkelijk 

doet met wat er is. Want dat is goed. Zoals jij 

door God gemaakt bent, zo ben je zijn schepsel. 

“Zo als jij bent, zó is God hartstochtelijk verliefd 

op jou,” zegt Hein. “Komt, verwondert u hier, 

mensen, ziet, hoe dat u God bemint.” In het hele 

verhaal van de geboorte van Jezus kun je dat 

appel horen: het appel van God aan jou om mens 

te worden. Zoals God mens wordt. In Jezus en in 

ieder van ons. 

 

Het laat mij met allemaal vragen achter. 

Want hoe zit het dan met het voorbeeld van 

Jezus? Is niet de bedoeling van het evangelie dat 

we zoveel mogelijk worden zoals hij? Hoe kan ik 

als Jezus zijn, als ik mezelf niet verander? 

 

In gedachten hoor ik Hein zeggen: je hoeft jezelf 

niet te veranderen om te zijn zoals Jezus. Je bent 

het al. Maar dat vind je zélf niet. Zelf heb je een 

plaatje in je hoofd: zó wil ik zijn. Iets meer dit, 

iets minder dat. Iets energieker, niet altijd zo snel 

vermoeid. Slanker, al die extra kilo’s moeten eraf. 

Slimmer, er moet nog heel wat geleerd worden 

voordat ik ver genoeg ben, voordat ik een 

waardevol mens ben, eerst moet ik dat diploma 

halen. We zijn er nooit klaar voor, zegt Hein. We 

bidden “uw Koninkrijk kome” en “kom spoedig, 

Heer”, maar we hebben een agenda vol met 

dingen die we eerst nog willen doen. We proberen 

voortdurend te ontsnappen aan God. 

 

Maar dat plaatje in mijn hoofd – wil ik dat wel 

kwijt? Is dat niet wat mede zin geeft aan mijn 

leven? Als ik nergens naar zou streven, zou mijn 

leven dan niet saai en futloos en doelloos en 

onverschillig worden? Ik wil bijvoorbeeld niet 

zómaar mantelzorger zijn, ik wil een fijne en 

geduldige mantelzorger zijn. Dat is het plaatje 

wat ik in mijn hoofd heb en waar ik telkens naar 

streef. En als ik niet aan dat plaatje voldoe, 

probeer ik het de volgende keer beter te doen. 

Wat is er mis met het streven naar verbetering? 

 

Ik zei al aan het begin: ik kom er niet goed uit. 

Wat te antwoorden op deze vragen? Ik vind het 

moeilijk. Maar als ik goed luister, hoor ik Hein een 

paar dingen zeggen: 

Allereerst: al die beelden die wij maken van 

onszelf, zoals de ideale mantelzorger – ze zijn 

een manier om de regie te houden. Daarmee 

houden we de illusie in stand dat we het leven in 

de hand hebben. Dat we ons eigen leven kunnen 

sturen. Terwijl het leven één groot onzeker iets 

is. Niemand van ons weet immers of hij er 

morgen nog is. 

In het kerstkind zien we hoe wij werkelijk zijn als 

mens: weerloos. En ook hoe we mógen zijn: 

weerloos. God vraag niet van ons dat we ons 

leven in de hand hebben. Ook niet dat we voor 

onszelf steeds maar de lat hoog leggen. Hij 

vraagt overgave. Zoals een kind zich compleet 

overgeeft aan wie voor hem zorgen. 

De beelden die we maken van onszelf zijn onze 

manier om ons te verzetten: tegen weerloosheid, 

tegen overgave. 

 

En in de tweede plaats: de beelden die we maken 

van onszelf, wat doen ze met ons? Ze zetten ons 

vast. Ze beperken. Ze maken een beetje een 

gevangenis van ons leven. Terwijl er ruimte 

ontstaat, wanneer we een beeld loslaten. 

Wanneer we vrij durven zijn van dat beeld 

waaraan we steeds maar moeten voldoen. 

 

Wat er dan gebeurt, zie ik aan Free. Koor 

waarmee het een tijd niet zo goed ging, er kwam 

maar geen nieuwe aanwas. Er is zelfs gedacht 

over opheffing. Tot Lodewijk ervoor ging staan. 

Daarmee kwamen jullie los van het beeld 

‘gospelkoor’. Wat zijn jullie nu? Wat voor soort 

koor? Tja. Geen gospelkoor. Ook geen 

opwekkingskoor. Ook geen cantorij. Jullie zingen 

van alles, van Ramses Shaffy tot Taizé tot 

spirituals. En zijn daardoor niet meer in een beeld 

te vangen. 

Het effect is ruimte. Ruimte die mensen aantrekt 

– want ik geloof dat Free nog nooit zo groot is 

geweest. Free is free – vrij van beelden waaraan 

het moet voldoen. 

 

Kerst – de ultieme uitdaging aan ons om 

werkelijk mens te worden… 

Wie durft de uitdaging aan te gaan…? 

 

Lied: “Komt, verwondert u hier mensen”: lied 

478, 1+4 (t. Emmerik 1645, m. Gent 1856) 


