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Brieflezing: 1 Korintiërs 2,9 

 

Lied: ‘Er is een kindeke geboren op aard’’, 1+2 

 

Evangelie: Lukas 2,1-20 

 

Lied: ‘Er is een kindeke geboren in ’t strooi’: 

 

Overweging 

 

In klein comité hebben we deze viering 

voorbereid. Kleiner dan anders. Want helaas 

konden we dit jaar de Kerstmiddag voor 

genodigden niet oecumenisch  vormgeven. En 

konden we voor de voorbereiding maar met 

enkelen bij elkaar komen. Een voorbereiding met 

een spijtig gevoel. 

 

Misschien waren we daardoor wel enthousiast 

over het voorstel van Gosse. ‘Laten we als thema 

nemen: zie, ik verkondig u grote blijdschap!’ 

Woorden uit de bijbelvertaling van 1951. De 

meesten zegt dat toch meer dan het ‘ik kom jullie 

goed nieuws brengen’ uit de Nieuwe 

BijbelVertaling. Het is de uitroep van de engel, 

middenin de nacht, daar tussen de herders en de 

schapen. Blijdschap, daar hebben we behoefte 

aan. Uitzicht. Hoop. Iets wat ons verder doet 

kijken dan Corona.  

 

Na die middag van voorbereiding werd er een 

nog strengere lock down van kracht. Daardoor 

zijn we hier in de Eshof met slechts een klein 

groepje. Zangers en musici, mensen die voor 

beeld en geluid zorgen en wat organisatoren. En 

we hopen maar dat we niet alleen zijn: dat er 

thuis mensen zijn die met ons meevieren, 

meezingen misschien zelfs. Dan zijn we, met 

jullie allen thuis, tenminste nog virtueel met 

elkaar verbonden. 

 

‘Ik verkondig u grote blijdschap!’ De engel heeft 

het over een redder. Een messias, een gezalfde. 

Uitkomst uit de nood. Degene die het leven 

helemaal goed gaat maken. 

Wat zou in onze situatie het leven helemaal goed 

maken…? We denken misschien aan het einde 

van Corona. Een Coronavaccin. Weer gewoon 

met z’n allen bij elkaar kunnen zijn. 

Familiebijeenkomsten. Vrienden op bezoek. De 

winkel in zonder mondkapje. Elkaar kunnen 

knuffelen. 

 

De engel heeft echter een heel merkwaardige 

redder op het oog. Een heel trage. Elk jaar weer 

confronteert dit ons met onze gerichtheid op 

snel, succesvol, invloedrijk, groots en machtig. 

Op perfectie. En het confronteert ons met onze 

haast. 

De engel heeft het over een baby. En niet eens 

een koningskind, maar een arm knulletje in een 

voerbak voor dieren in een stal. 

 

Als de herders al geloof hechten aan de 

boodschap van de engel, dan moeten ze zich 

realiseren dat dit geen instant oplossing is voor 

hun problemen. Dat er heel veel tijd overheen zal 

gaan voordat deze baby iets of iemand is. Dat ze 

dat misschien zelfs niet meer in hun levenstijd 

zullen meemaken. 

En toch, vertelt het verhaal, zijn ze dolgelukkig. 

 

Kunnen we ons dat voorstellen? 

Ik denk aan ons ongeduld. 

Nooit eerder zijn vaccins zo snel en tegelijkertijd 

gedegen geproduceerd als nu. En toch slaken we 

een diepe zucht van ongeduld als we bedenken 

dat we misschien pas rond de zomer van 2021 

weer normaal met elkaar om kunnen gaan. 

Slechts een half jaar nog van maatregelen en van 

voorzichtig zijn. Maar dat voelt voor velen van 

ons eindeloos. Al zal dat ook weer niet voor 

iedereen gelden. Ik merk regelmatig dat mensen 



die de Tweede Wereldoorlog bewust hebben 

meegemaakt, met meer ontspanning door deze 

Coronatijd heen rollen. Ze hebben al erger 

gezien. 

 

Ik denk ook aan onze gerichtheid op het grote en 

snelle en perfecte. 

Aan hoe we ons onzeker kunnen voelen wanneer 

iets niet lukt. Wanneer we zien dat anderen beter 

zijn, iets beter kunnen. Neem bijvoorbeeld het 

geheime engelenproject. Verschillende mensen 

durfden het niet aan. Sommigen uit twijfel aan 

zichzelf. ‘Ik heb geen creatieve ideeën’; ‘ik kan 

een ander niet blij maken’; ‘ik heb niets te 

bieden’. Soms zijn we zo gericht op het 

vergelijken van onszelf met anderen, dat we ons 

eigen plezier ermee vergallen.  

 

Kunnen we, met de herders, die blijdschap 

meebeleven? En hoe dan? 

Het is een hele uitdaging. Om niet instant 

oplossingen te willen. Om geduld te hebben. Om 

niet te zoeken naar perfectie. Om genoegen te 

nemen met wat er uit onszelf komt en om daar 

blij mee te zijn – en niet steeds onszelf met de 

ander te vergelijken. 

 

En toch – we kunnen het allemaal. En de 

momenten waarop ons dit lukt, zijn vaak de 

mooiste. Momenten van grote blijdschap. 

 

Zoals een moment waarop je de rust neemt om 

naar een kind te kijken. Misschien wel je eigen 

kind of kleinkind, of achterkleinkind. Om het te 

volgen met je ogen en je oren en heel je 

aandacht; om te zien hoe het doet, reageert, 

praat, de wereld ontdekt. 

 

Of wanneer je met aandacht voor iemand zorgt. 

Wanneer je even kunt loslaten hoe verdrietig het 

is dat hij of zij zelf weinig meer kan, maar er 

gewoon voor hem of haar bent. Wanneer je 

geduld opbrengt zodat de tijd vertraagt, en je 

even helemaal in het hier en nu bent. 

 

Of wanneer je alleen bent en daar vrede mee 

voelt; wanneer je merkt hoe je genoeg hebt aan 

jezelf, alleen bent maar niet eenzaam, en 

tevreden kunt zijn met wat er is. 

Het zijn dan niet de grote prestaties of successen 

waar je van geniet. Het zijn de kleine 

gebeurtenissen. Met als hoofdpersonen 

imperfecte en kwetsbare mensen: jijzelf, de 

ander, het kind in de stal. Met een weerloosheid 

die je de hemel doet ervaren. 

 

Alleen God kan zoiets verzinnen, schrijft Paulus. 

Alleen God kan dit waar maken. ‘Wat het oog 

niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, 

wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft 

God bestemd voor wie hem liefheeft.’ 

 

Kracht vinden in kwetsbaarheid… Zo maken we 

dat soms ook mee in deze Coronatijd. Laten we 

ons daarop concentreren: op hoe wij nu de hemel 

ervaren in wat kwetsbaar en niet perfect is en 

nog veel geduld vraagt. Net zoals de herders dat 

ervaren moeten hebben in het kind in de stal. 

Welke momenten zijn er nu? Van een ervaring 

van hemel; van grote blijdschap? 

 

Muziek 

 

Lied: ‘Stille nacht’: lied 483  

 


