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24 december 2019 

Kerstnacht 
 

Bij de liturgische vormgeving: 
In verbondenheid met de aarde 
zijn we op zoek naar het licht. 

 
Profetie: Micha 5,1-4a 
 
Lied: ‘Wij trekken in een lange stoet’: lied 506  
(t. André Troost, m. Engeland 18e eeuw) Refrein 
allen, vers 1 vrouwen, vers 2 mannen, vers 4 allen: 
 
Evangelie: Lukas 2,1-13 
 
Gezongen schriftlezing (Lukas 2,14, m. F. Schulz)  

Ere zij God in de hoge 
vrede op aarde, in de mensen een 
welbehagen. Amen, amen. 
 

Evangelie: Lukas 2,15-20 
 
Acclamatie: ‘Ubi caritas’: lied 568a  (m. Jacques 
Berthier) Free begint, daarna allen samen een aantal 
keren: 
 
Overweging 
 
Ik wil deze overweging in de kerstnacht graag 
beginnen met een vraag: wie doet er met Kerst aan 
cadeautjes…? Cadeautjes onder de kerstboom? Of 
bij het kerstdiner? 
 
Je hoort steeds vaker hierover. De commercie 
speelt er natuurlijk gretig op in. In de winkels wordt 
kerstig cadeaupapier verkocht. In de reclame 
vliegen de geschenksuggesties je om de oren. 
Waarom doen we het? Misschien wel in de eerste 
plaats omdat het leuk is cadeaus te geven. En ook 
om ze te ontvangen. Voor wie een hekel heeft aan 
het schrijven van gedichten of het maken van 
surprises is het bovendien een ontsnappingsroute. 
Gewoon cadeautjes. Zonder gedoe. Ze passen bij 
de gezelligheid die we zoeken. 
 
Cadeaus met Kerst – het is een gewoonte die uit de 
Verenigde Staten is overgewaaid. En daar hebben 
ze die weer van de Scandinaviërs en de Duitsers die 

er ooit zijn komen wonen. Eens in een ver verleden 
moet het gebruik daar in de donkere kerstdagen 
zijn ontstaan. Naast lichtjes en lekker eten. 
Geschenken om het donker te verdrijven. 
 
Vanuit het kerstevangelie gezien geeft het gebruik 
me een wat ongemakkelijk gevoel. Ik vrees een 
beetje dat het te maken zou kunnen hebben met 
hoe mensen God zien. Ik denk dan aan een God die 
lijkt op Santa Claus, of op Sinterklaas. Een God aan 
wie je je verlanglijstje kunt geven. En van wie je 
dan hoopt dat hij wat in je schoen zal doen, of 
onder de kerstboom zal leggen. 
Je komt er vanzelf achter dat die God niet bestaat. 
Ik luisterde deze dagen wat naar muziek van Clean 
Pete.  De groep bracht ‘de warmste kerstpopplaat 
van het jaar’ uit, schreef Trouw. Tweelingzussen 
Loes en Renée Wijnhoven zingen kerstduetten met 
onder anderen Ruben Hein en Stefano Keizer. De 
zussen zijn katholiek opgevoed en hebben als kind 
beiden in het kerstkoor gezongen. ‘Maar we 
geloven niet meer,’ zeggen ze. Tja, de God die lijkt 
op Santa Claus of op Sinterklaas – die God is een 
verzinsel. Er is geen God die goede mensen 
beloont met geluk en rijkdom en slechte mensen 
straft met ziekte en ellende. Lees de krant maar, 
kijk maar naar het journaal, kijk maar om je heen. 
Natuurrampen en ziektes treffen iedereen, het 
leven is niet rechtvaardig. Zo was het in de tijd van 
Jezus en zo is het nu. 
Een God die cadeautjes geeft – daarbij past ook 
het beeld van een romantische kerststal. Van 
wijzen die met geschenken uit het oosten komen – 
komt daar het gebruik soms vandaan? Over die 
wijzen gaat het komende zondag. Vandaag zijn we 
bij de herders, hoofdpersonen in het verhaal van 
de evangelist Lukas. 
 
En zo romantisch was het leven van die herders 
niet. Ook niet van de andere figuren in de stal: van 
Maria en Jozef. Het was dan ook helemaal Lukas’ 
bedoeling niet om een romantische geschiedenis 
te schrijven. Hij schrijft geen aangenaam verhaal, 
hij schrijft over rauwe werkelijkheid. Al meteen aan 
het begin. Mocht je in de verleiding zijn even weg 
te dromen over cadeautjes en zo, dan schudt de 
aanhef je gelijk helemaal wakker: ‘In die tijd 
kondigde keizer Augustus een decreet af… tijdens 
het bewind van Quirinius over Syrie.’ In deze tijd 
had hij kunnen schrijven: ‘… toen Donald Trump de 
macht had in de Verenigde Staten en Jair 
Bolsonaro president was van Brazilië.’ 
Bijvoorbeeld. Er zijn meer wereldleiders te noemen 
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die niet in de eerste plaats leiding geven om een 
volk te dienen, maar om er zelf rijker en machtiger 
van te worden. Machthebbers die in het nieuws 
komen en waar je moedeloos van kunt worden. 
 
Maar Lukas doet iets opvallends met ze: hij zet ze 
tussen haakjes. Ze vullen een bijzin, ze mogen een 
tijdsbepaling zijn, maar meer niet. Ze doen er 
feitelijk niet toe. Het gaat nu eens niet om hen. 
Sterker nog: in de dingen die er werkelijk toe doen, 
spelen zij geen rol! 
Lukas heeft de woorden van Micha in gedachten. 
‘Uit jou, Betlehem in Efrata, te klein om tot Juda’s 
geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort 
die voor mij over Israël zal heersen.’ Vanuit het 
levensverhaal dat hij kent van Jezus bedenkt Lukas 
een passend begin. Een geboorteverhaal zoals dat 
aan helden in de geschiedenis en de mythologie 
wordt toegeschreven. Zoals de godin Athene die 
uit het hoofd van Zeus geboren wordt. Of zoals de 
halfgod Hercules die met enorme spierballen ter 
wereld komt. Maar dan omgekeerd.  Want hij 
schrijft over een God die niet deze logica volgt: een 
God die niet lekkers geeft aan wie zoet is en de roe 
aan wie stout is; een God die niet op een troon 
ergens ver boven ons verheven de lakens uitdeelt 
en mensen aanstuurt, en die zorgt dat goede 
mensen gezondheid en geluk krijgen of een portie 
ongeluk als ze er een rommeltje van maken. In die 
God gelooft Lukas niet. 
 
Hij schrijft over de God van de profeet Micha. De 
God die in het kleine zichtbaar wordt. Die een 
gehucht als Betlehem uitkiest als de plek waar een 
redder wordt geboren. Een redder die niet zoals 
veel machthebbers zelf in het middelpunt wil 
staan, maar die wil dienen als een herder. 
Als een herder – misschien komt Lukas hierdoor 
wel bij de herders in het veld terecht. Mensen die  
buiten de maatschappij staan. Die niet op reis zijn 
voor de volkstelling, want ze staan nergens 
geregistreerd. Die niet meetellen. Zij krijgen als 
eersten te horen van de geboorte van dit kind, 
waarin God aan het licht zal komen. 
 
Dus niet in cadeaus. Niet in een beloning voor wie 
goed leeft – en ook niet in straf voor wie niet goed 
leeft. Niet op de manier zoals we dat misschien 
ooit hebben gedacht, of misschien nog wel denken. 
Maar anders. Totaal onverwacht. In het kleine en 
gewone en alledaagse en meest menselijke. 
 

Bijzonder is ook waar de herders naar op zoek 
moeten. ‘Dit zal voor jullie het teken zijn,’ zegt de 
engel, ‘jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat 
in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’ Kan 
het nog algemener?, vraag je je af. Zo’n aanwijzing 
heeft geen enkel praktisch nut! In een drukke stad 
zijn er veel baby’s te vinden. Ingebakerd werden 
die allemaal. En waarschijnlijk lag een groot aantal 
van hen in een voerbak. Zo legden drie generaties 
geleden mensen hier hun zuigelingen in 
aardappelkistjes. 
Kortom, de herders kunnen op bijna elk willekeurig 
erf terecht om een baby te vinden die aan de 
beschrijving van de engel voldoet. 
 
En ik denk: dat heeft Lukas vast niet per ongeluk 
zo geschreven. Ik hoor Lukas hier zeggen: in elk 
mensenkind kun je de aanwezigheid van de 
Eeuwige zien. En dan misschien wel juist op 
momenten waarop je dat het minst verwacht. Niet 
in grote prestaties, maar in kleinheid. Niet in de 
overwinning, maar in de nederlaag. Niet in je 
succesverhaal, maar in je mislukking. 
Ik denk bij het maken van een kerstpreek dat ik de 
lat telkens een stukje hoger moet leggen. Maar 
Lukas zegt dat God aanwezig is in het meest 
klungelige kerstverhaal dat ik ooit heb verteld. 
Zoals hij dat is in het mislukte kapsel dat de 
kapster knipte. In de slechtste voorstelling van de 
cabaretier. In het verdrietigste kerstfeest dat je 
meemaakt. In je minst geslaagde schoolexamen. 
Voor de vader is hij aanwezig in de dag waarop hij 
geen geduld had met zijn kinderen. En voor de 
moeder in haar onredelijke boosheid. 
 
Maakt dit het voor ons nou ingewikkelder of 
eenvoudiger om God te ontmoeten…? 
Laten we de God die alles regelt en stuurt en ons 
beloont voor wat we goed doen achter ons laten. 
Zoals de zangeressen van Clean Pete dat doen.  
Dan komt er een andere God voor in de plaats. De 
herders leren ons openheid. Open ogen en een 
open hart. Zodat we hem vinden. En mogelijk zal 
dat zijn op een plek waar we hem het minst 
verwachten. 
 
Lied: ‘Komt, verwondert u hier mensen’: lied 478, 
1+4  
(t. Emmerik 1645, m. Gent 1856)  


