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24 december 2021 

Kerstnacht 
 

Bij de liturgische vormgeving: 

Vrede verschijnt in een kwetsbaar kind 

als witte bloemen in een koude wereld 

 

Evangelie: Lukas 2,1-13 

 

Gezongen schriftlezing  

(Lukas 2,14; m. Jacques Berthier, Dienstboek 25) 

 

Glorie zij God in de hoge, halleluja! En op aarde vrede 

voor mensen van goede wil. 

 

Vervolg evangelie: Lukas 2,15-20 

 

FREE zingt: ‘Light in the Hallway’ (t. en m. Mitchell, 

Grassi, Scott Hoying en Audra Mae; Arr. Roger Emerson) 

 

Overweging 

 

‘En het geschiedde…’ 

Zo begint Lukas zijn geboorteverhaal van Jezus. In de 

nieuwe bijbelvertaling lezen we die woorden niet meer. 

Maar sommigen zullen ze zich nog herinneren. Zo stond 

het in de oude bijbelvertaling. En je weet: wanneer 

Lukas zegt: ‘het geschiedde’, dan moet je opletten. Want 

dan gaat er iets gebeuren. 

 

‘En het geschiedde in die dagen, dat er een bevel uitging 

vanwege keizer Augustus, dat het gehele rijk moest 

worden ingeschreven. Deze inschrijving had voor het 

eerst plaats, toen Quirinius het bewind over Syrië 

voerde.’ Zo. Nu weten we wie de grote spelers zijn op 

het wereldtoneel. Wij zouden hier kunnen lezen: ‘… toen 

Joe Biden president was van de Verenigde Staten en Xi 

Jinping van China, en Mark Rutte in Nederland op het 

punt stond aan zijn vierde kabinet te beginnen.’ En je 

zou er nog wel meer bij kunnen bedenken. Toen de 

Taliban in Afghanistan aan de macht waren. Toen er in 

Jemen al zeven jaar een burgeroorlog woedde en zich 

daar een grote humanitaire ramp voltrok. Toen er in de 

Europese grenslanden veel vluchtelingenkampen waren 

waar mensen leefden onder erbarmelijke 

omstandigheden. Toen de wereldleiders hun best deden 

klimaatveranderingen tegen te gaan. Toen er over de 

hele wereld een virus rondging dat mensen in zijn greep 

hield. 

Het wereldtoneel. Met al zijn grote en ongrijpbare 

problemen. 

In die dagen gaan Jozef en Maria op weg. Naar 

Betlehem. Want ze moeten zich laten inschrijven. 

Waarschijnlijk met het oog op de heffing van 

belastingen. 

 

‘En het geschiedde…’  

Lukas bouwt zijn verhaal subtiel op. Nóg eens gebruikt 

hij dezelfde woorden ‘en het geschiedde.’ Want er zijn 

nog ándere dingen die geschieden: 

‘En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen 

vervuld werden, dat zij baren zou, en zij baarde haar 

eerstgeboren zoon en wikkelde Hem in doeken en legde 

Hem in een kribbe, omdat voor hen geen plaats was in 

de herberg.’ 

 

Een zwangere vrouw die een kind krijgt? Dat past niet in 

het rijtje! Dit is natuurlijk van een totaal andere orde 

dan dat eerste deel van zijn verhaal. Toch zet Lukas deze 

ontwikkeling op hetzelfde plan als de 

wereldgebeurtenissen. Waarmee hij zegt: het is even 

belangrijk. Dit is ook geschiedenis. Sterker nog: als het 

erop aankomt, is dit de eígenlijke geschiedenis. 

We kunnen prima op een rij zetten wat er in onze dagen 

gebeurt, zegt Lukas. Maar is dit ook wat er op deze 

aarde wezenlijk geschiedt? Is dit wat zich voltrekt tussen 

God en mensen? Wat bijdraagt aan de wording van 

Gods wereld? 

‘En het geschiedde in die dagen…’ – dat is in de bijbel 

altijd een geschiedenis van onderop. Waarin, om met 

Maria te spreken, heersers van hun troon worden 

gestoten en geringen aanzien krijgen. Waarin 

hongerigen overladen worden met gaven en rijken met 

lege handen worden weggestuurd. 

 

Wat er wezenlijk geschiedt – als je Lukas mag geloven, 

gaat dat om kleine dingen. Verborgen dingen. 

Gebeurtenissen waar we overheen zien. Soms moeten 

er engelen aan te pas komen, om ons ervan te vertellen. 

Engelen die zingen, in wat voor hemelse taal dan ook: 

gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae 

voluntatis! Engelen die een ander verrassen met kleine 

attenties, een Adventstijd lang. God zelf moet ons er de 

ogen voor openen. Anders gaat ons geen enkel licht op. 

Tegen al die wereldkrachten in, tegen heel die 

geschiedenis van virussen en klimaatproblemen en 

machthebbers in, zoekt God zich een eigen weg. Een 
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tegen-weg. Een weg naar een heel ander menszijn. Een 

menszijn dat bepalend zal worden in de geschiedenis. 

 

Daaraan moest ik denken bij het lied ‘light in the 

hallway’. 

Het lijkt een onschuldig slaapliedje. En dat is het 

misschien óók wel. Alledaags als de geboorte van een 

kind.  

En tegelijk is het zoveel meer. Net als de geboorte van 

een kind. Een wonder. Een nieuw begin. Een getuigenis 

van liefde. Een belofte van toekomst. Een teken van 

hoop. 

Ja, in het lied kun je iets horen van wat onze hoop is op 

het Kerstfeest. 

 

Close your eyes, lay your head down… Je mag je ogen 

dichtdoen. Je mag je toevertrouwen aan de slaap. Je 

hoeft niet altijd alert te zijn. Je hoeft niet voortdurend 

op scherp te staan. Je mag weten van ophouden. Dat 

heb je nodig: anders houd je het niet vol. 

Iemand vertelde me hoe ze verlangde naar een Kerstmis 

zonder het woord corona. Even er niet aan denken. In 

kleine kring thuis, of alleen met een boek of een mooie 

film… Ontspanning. Rust. Om je te kunnen concentreren 

op het geschenk van Kerstmis: God die in onze wereld 

komt. 

 

Close your eyes, lay your head down… 

Je hoort hierin een ouder die zingt voor een kind. En 

tegelijk: in het licht van het Kerstfeest, en van de 

engelenzang in de kerstnacht, de nacht waarin God naar 

mensen toekomt, hoor je hierin ook de stem van de 

Eeuwige. God, die zijn hand op je hoofd legt en zegt: ben 

je bang voor de duisternis? Kijk naar het licht. Dan weet 

je dat ik bij je ben.  

Doe je ogen dicht, leg je hoofd maar neer. En als je zo tot 

rust komt, tel dan je zegeningen. Kijk naar je leven. Naar 

wat er mooi en goed was vandaag. Het zal de monsters 

wegjagen. Die monsters, al die zorgen over de toekomst; 

over hoe het toch verder moet; over de gezondheid van 

jouzelf of van wie dichtbij je is; over de wereld en haar 

duisternis. Straks, als je uitgerust bent, dan mag je hier 

weer aan denken, dan mag je hier weer mee aan de slag. 

Maar nu is het tijd om los te laten. Om je hoofd neer te 

leggen. 

 

Zo verwoordt het lied iets van waar we op hopen met 

Kerst. 

Dat geruststellende licht in de hal, waardoor je weet dat 

je niet alleen bent. De verzekering dat het goed is dat je 

even niet op scherp staat. De lichtende aanwezigheid 

van God hier in ons midden. Om kracht en hoop op te 

doen voor de dag die komt en voor wat er maar in de 

toekomst op je wacht. 

Dit komt niet in de geschiedenisboeken. Dit hoort niet 

bij de grote gebeurtenissen op het wereldtoneel. Het is 

de weg van het kleine en onzichtbare; van een witte 

bloem in een koude wereld; een weg die we niet zien als 

een engel er geen licht op werpt. Het is waar Lukas ons 

over vertelt. 

 

‘You won’t need me forever,’ vervolgt het lied. 

Eens zul je me niet meer nodig hebben. Maar dan ben ik 

er nog steeds. Mijn licht, dit licht in de hal, gaat nooit 

uit. 

Maar je zult merken hoe je verlangen zal veranderen. 

Nu heb je telkens iets van me nodig: geruststelling. Een 

hand op je hoofd. De verzekering dat ik er voor je ben. 

Maar eens zul je weten dat het niet om iets gaat. Dan 

zul je beseffen dat het nogal beperkt is om iets van me 

te willen, terwijl je alles krijgen kunt. Dat ik in jou kan 

zijn. En jij in mij. Eens ontdek je misschien dat één zijn 

met mij jouw diepste verlangen is. 

 

Dat zal de weg zijn van dit kind, geboren in de 

kerstnacht. De weg waarop hij je voorgaat. 

Een weg die ook jouw weg kan zijn. 

 

 

FREE zingt: ‘Noel Nouvelet’ (t. en m. Frans kerstlied uit 

de 15e eeuw) 

 

 


