
 
Avondgebed 

op de vooravond van de achtste Kerstdag 

31 december 2017 

 
Psalmgebed: psalm 90 (vert. Nico Vlaming, m. 

Christiaan Winter; Heel mijn ziel, nieuwe psalmen 

voor kerk en koor) 

 

Lezing uit het evangelie: Lukas 2,22-40 

 

Acclamatie: “Gij levende eerste en laatste” (allen) 

 

Overweging 

Zondag onder het octaaf van Kerst. 

Het kerstfeest zit nog in ons. We zijn nog vol van 

het wonder. God met ons. God die naar ons 

omziet. Op een manier die verwondert, ons voor 

vragen stelt: in een kind. Hulpeloos, overgeleverd. 

Een kind waar je stil naar kijkt. Dat geen macht of 

gezag heeft. Dat erom vraagt om gekoesterd en 

liefgehad te worden. En zo hulpeloos als God onder 

ons verschijnt, zo hulpeloos verlaat hij op Goede 

Vrijdag deze wereld. 

 

We zijn er in de loop van ons leven aan gewend 

geraakt. We kijken nauwelijks meer op van dit 

wonder van Kerst. Totdat we er opnieuw bij 

stilstaan. Het tot ons door laten dringen. Dat God, 

die groter is dan ons hart, door wie alles bestaat, 

van wie alle leven komt, zich zo kwetsbaar aan ons 

overlevert. Het valt niet te rijmen met de beelden 

die we ons van God maken. Hij is geen grote en 

machtige koning – althans, niet alleen maar. Hij is 

geen alomtegenwoordige Geest – althans, niet 

alleen maar. God is niet enkel de Machtige die ons 

voorgeslacht droeg in nacht en stormgebruis. God 

is óók een kwetsbaar mensenkind. En straks, op 

Golgota, is hij ook een gekruisigde Galileeër. 

 

Zondag onder het octaaf van Kerst – vanavond 

staan we stil. Vanavond begint volgens Joods 

gebruik de dag van morgen. De dag waarop Jezus 

besneden wordt en zijn naam wordt uitgeroepen: 

Jehosjoea, God bevrijdt! Hij bevrijdt ons. Hij 

verlost ons van onze gestolde beelden van hem. 

Hij laat onze godsbeelden wankelen en omvallen. 

 

Hoe is dat voor ons? 

Brengt het je in verwarring? Maakt het onzeker: als 

wie of wat, hoe en waar moet ik me dan God 

voorstellen, is hij er, waar is hij dan…? Blijft er nog 

wel wat over? Wát blijft er over? Waar vind ik 

houvast? 

 

Juist op dit moment duiken twee mensen op. 

Simeon en Hanna. Stokoud zijn ze. Overbodig. 

Ik moet denken aan Hilda Schouten. Afgelopen 

donderdag overleed ze, 99 jaar oud. Toen negen 

jaar geleden haar echtgenoot Ton stierf, had ze het 

juist hier heel moeilijk mee: met het overbodig 

zijn. “Ik ben alleen maar tot last,” zei ze. “De 

kinderen moeten zich om me bekommeren terwijl 

ze hun eigen leven hebben. Zelf kan ik niets meer 

betekenen.” Niet meer van waarde zijn voor een 

partner. Niet meer in het arbeidsproces 

meedraaien. Geen kinderen meer op te voeden 

hebben. Niet van enige economische waarde zijn. 

Wat maakt jouw leven dan nog waardevol? 

 

Toch vertelt Lukas uitgerekend van Simeon en 

Hanna. Simeon: rechtvaardig en vroom is hij, zegt 

Lukas. En hij staat in nauw contact met God. “De 

heilige Geest rustte op hem,” schrijft de 

evangelist. Wat doet hij? Hij looft God. Hij dankt 

God. Hij spreekt dichterlijke woorden. En hij 

zegent Jozef, Maria en hun kind. 

En Hanna? Ze is profetes, schrijft Lukas. Ook zij 

leeft met God: is altijd in de tempel. Dient God 

door bidden en vasten. Ze gaat steeds weer het 

gesprek met hem aan en ze leeft sober. 

Kortom: geen van beide vertegenwoordigt waarde 

in de ogen van deze wereld. 

 

Je zou kunnen zeggen: het zijn mensen zoals 

Hilda. Een leeftijd waarop er niets meer van ons 

over is, in de ogen van onze maatschappij. Waarop 

we afhankelijk worden als een pasgeboren kind. 

 

Is het toeval dat juist zij, twee hoogbejaarde 

mensen, in het kind Jezus Gods belofte zien? 

En dat Lukas juist over hen vertelt, alsof hij 

zeggen wil: in hun weerloosheid en kwetsbaarheid, 

in hun niet-nuttig-zijn, zien we Gods gelaat? 

 

Kwetsbaarheid, weerloosheid… het zijn geen 

begrippen waar we ons graag mee bezig houden. 

Liever zijn we iets zekerder, staan we wat 

steviger. Hebben we meer houvast. 

Maar zijn dit niet juist woorden waarmee we te 

leven hebben? Juist aan het begin van een nieuw 

jaar kun je dat beseffen. We weten niet wat voor 

ons ligt. We kunnen er onzeker over zijn. Er bang 

voor zijn misschien wel. Welke kant gaat het op…? 

Met mijn gezondheid, met die van mijn partner? 

Hoe zal het gaan met mijn kinderen? Mijn ouders? 

Mijn dierbaren? 

 

In onze weerloosheid en kwetsbaarheid op de 

drempel van een nieuw jaar zijn wij als God. Die 

zich weerloos en kwetsbaar toont in een kind. Die 

het laat zegenen door twee mensen die er precies 

zo aan toe zijn. 

Het is zijn zegen die op ons rust. Die niet betekent 

dat het leven naar ónze maatstaven goed zal 

gaan: dat we veel geluk, welvaart en gezondheid 

krijgen. Gods zegen zegt ons dat hij in ons is: in 

onze kleinheid, onzekerheid en kwetsbaarheid. Met 

een liefde die ons nooit verlaat. 

 

Muziek 

 

Lied: “Tijd van leven” (t. Huub Oosterhuis, m. 

Henri Heuvelmans; LB 845 / GvL 527) 


