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25 december 2019 

Eerste Kerstdag 

 

Bij de liturgische vormgeving: 

Vrede verschijnt in een kwetsbaar kind 

als witte bloemen in een koude wereld 

 

Lezing uit de profetie: Jesaja 62,6-7.10-12 

 

Lied: ‘Er is uit ’s werelds duistere wolken’: lied 482,1  

(t. André Troost, m. Johannes Gijsbertus Bastiaans) 

 

Evangelielezing: Johannes 1,1-18 

 

Lied: ‘C’est toi ma lampe, Seigneur’ (Taizé 29)  

 

Jij bent mijn lamp, Heer, 

mijn God, verlicht mijn duister. 

Heer, mijn God, verlicht mijn duister. 

Overweging 

 

Vanuit het oogpunt van geloof leven we in een mooie 

tijd! Een tijd vol kansen en toekomst. 

 

Dat is misschien een rare uitspraak. Zoiets verwacht je 

niet. Kijk naar wat er gebeurt in de wereld! Er is zoveel 

duisternis – en we kunnen er zo weinig aan veranderen! 

Vluchtelingen zijn op drift, maar bijna nergens welkom. 

Een klimaatcrisis is gaande, gigantische ijsmassa’s 

smelten, de zeespiegel stijgt, het weer wordt steeds 

extremer. De kloof tussen arme en rijke landen wordt 

nog altijd groter en groter. De kloof tussen arm en rijk in 

eigen land trouwens ook. Al 21 maanden zijn we 

wereldwijd in de greep van een virus. 

En toch: we leven in een mooie tijd – gezien vanuit het 

oogpunt van geloof. Juist omdat we meer dan ooit 

beseffen hoe weinig we in de hand hebben. En hoe 

weinig we zeker weten. 

 

En we hebben weinig in de hand. Kijk naar de 

ontwikkelingen rond corona. Vorig jaar met Kerst 

dachten we nog: dit is eenmalig een kersttijd waarin we 

niet met de hele familie bij elkaar kunnen komen. En 

waarin we niet met de hele gemeente Kerst kunnen 

vieren in de kerk. En we dachten: dit wordt één Kerst 

waarin de kerkdiensten online zijn. Volgend jaar is alles 

weer normaal. Er was immers een vaccin in de maak. Dat 

zou alles veranderen. 

Dit jaar met Kerst blijkt dat de vaccins wel iets hebben 

veranderd – maar dat de zorg nog steeds overbelast is. 

Dat we een booster nodig hebben. Dat er een nieuwe 

virusvariant bij is gekomen waarvan we nog niet weten 

wat die precies gaat doen. Kortom: dat we er bijna net zo 

onzeker voorstaan als in 2020. 

 

We zijn een jaar verder – en we weten één ding: dat we 

nog heel veel niet weten. Dat er forse grenzen zijn aan 

wat we kunnen verhelpen en voorkomen. Ons 

vertrouwen in de maakbaarheid van het leven staat op 

losse schroeven. We weten steeds minder – met name 

die heel kleine virusdeeltjes blijven ongeleide 

projectielen. Hetzelfde geldt voor de kerk: we weten 

steeds minder hoe we kerk kunnen zijn, of willen zijn. 

Ook dat is nu onzeker. 

Wat weten we van onszelf? Weten we hoe we in elkaar 

zitten? ‘Zo ben ik,’ zeggen we. Ik ben niet dit en niet dat, 

ik geloof dit wel maar dat zeker niet. Of weten we het 

van onszelf ook niet zo goed meer? Is dat soms een van 

de oorzaken van de polarisatie in de maatschappij? 

Polarisatie is een teken van onzekerheid. Want als je het 

niet zeker meer weet, voelt het veilig om op één duidelijk 

standpunt te gaan staan en dat fel te verdedigen. Ben je 

dáár in elk geval zeker van. Althans… dat houd je jezelf 

voor… 

Vaak hebben we ook van anderen een prettig 

overzichtelijk beeld. We denken meestal snel dat we 

weten hoe iemand is. Zelfs van God denken we te weten 

hoe hij in elkaar zit. We nemen vaak aan dat hij op 

wezenlijke punten niet met ons van mening verschilt. 

 

Maar de waarheid is: we weten steeds minder zeker. Het 

gevaar daarvan is dat we vluchten in standpunten – en in 

polarisatie. Dat we uit angst fel uithalen tegen wie geen 

coronavaccinatie wil. Of juist uit onzekerheid ons heil 

zoeken bij antivaxers en complottheorieën. 

Alleen… dat we steeds minder zeker weten, dat biedt ook 

een kans. 

Die is dat de onzekerheid ons de ogen opent. Voor de 

dingen die niet wij mensen maken – maar die door God 

geschapen worden. 

 

Vandaag wordt de wereld geschapen. Vandaag lezen we 

het nieuwtestamentische scheppingsverhaal uit Johannes 

1. Telkens staat er: er geschiedt. Er ontstaat. Net als in 

het scheppingsverhaal van Genesis. Het Kerstfeest vertelt 

over de geboorte van het Woord dat schept, nu, vandaag 
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en alle dagen. 

 

Misschien protesteer je wel: maar ik word niet 

geschapen. Ik bén er al. En ik maak mijzelf. Ik kies wat ik 

doe. Ik kies waar ik in geloof. Ik kies voor vrijwilligerswerk 

of betaald werk. Ik kies of ik een kind wil of niet. Ik kies of 

ik zelfstandig blijf wonen of naar een zorginstelling ga. 

Dat klopt. We zijn steeds autonomer. We groeien nog 

steeds in het dragen van verantwoordelijkheid voor ons 

leven, voor de wereld. 

Maar er is een andere kant die steeds scherper tot ons 

doordringt. 

 

Dat we als individu niet veel kunnen doen aan de stroom 

vluchtelingen in de wereld, aan oorlogen en onrecht, dat 

wisten we wel. Maar de afgelopen paar jaar is onze 

begrensdheid heel dichtbij gekomen – en scherp aan het 

licht gekomen. Onze individuele vrijheid is aan banden 

gelegd. We kunnen niet meer doen wat we maar willen. 

We hebben rekening te houden met de mogelijkheid dat 

we, ineens, zomaar, ernstig ziek kunnen worden. We 

staan aan de grens van onze eigen maakbaarheid. 

 

Vandaag wordt de wereld geschapen, vertelt ons 

Johannes. God schept nieuw leven.  

Het is een andere manier waarop je naar de wereld kunt 

kijken. Niet kijken naar wat je zelf maakt en doet, maar 

kijken naar wat geschapen wordt, wat ontstaat en wat er 

zómaar is. Dat is kijken met de ogen van Kerst. 

 

Kijken met de ogen van Kerst, dat betekent: genieten. 

Van die merel in de tuin. Van je partner. Je kind. Je 

kleinkind. Je buurvrouw.  

Van jezélf. Jij bent zelf een mens om van te genieten. Kijk 

naar je leven nu. Heb je een beetje plezier in het zomaar 

er zijn?  

Of zie je vooral de voor- en nadelen van iedereen en van 

jezelf? Kijk je naar de ander met de vraag in je hoofd: is 

die ander nuttig voor mij? Dan kijk je met ogen die 

gericht zijn op maakbaarheid. Niet met scheppingsogen; 

niet met de ogen van Kerst. Dan denk je maak-gedachten, 

geen scheppingsgedachten. 

Met scheppingsogen zie je wat er zomaar gegeven wordt. 

Onverdiend gegeven. 

 

Kijken naar wat er zómaar is kan helpen tegen de 

moedeloosheid. Want je focust niet meer op dat wat fout 

gaat; je focust op wat goed is. Je focust op wat Gód is. 

Misschien zag je eerst vooral de stekels en de grote mond 

van de ander. Wanneer je met scheppingsogen kijkt, zie 

je ook de gevoeligheid en onzekerheid die daarachter 

schuil gaan. 

Misschien zag je eerst vooral het gemis van samenzijn in 

deze dagen. Maar kijk je met scheppingsogen, dan zie je 

hoe bijzonder die ene ontmoeting gisteren op straat was. 

Misschien zag je eerst vooral je eigen eenzaamheid. Maar 

kijk je met scheppingsogen, dan zie je hoe liefdevol de 

woorden zijn op de kaart die je kreeg. 

Misschien zag je eerst vooral je machteloosheid. Maar 

kijk je met scheppingsogen, dan zie je zoveel moois dat je 

de moed terugvindt om verantwoordelijkheid op je te 

nemen; om je in te zetten voor wat er binnen je bereik 

ligt. 

 

Wanneer je kijkt met scheppingsogen, zie je de 

weerloosheid in iedere mens – en in jezelf. Dan herken je 

de onzekerheid van jezelf in de ander – en van de ander 

in jezelf. Dan kijk je door cynisme en bitterheid heen. Dan 

wordt het mogelijk moedeloosheid te delen, waardoor je 

er samen bovenuit klimt. 

 

Vandaag is het Kerst: een kind is ons gegeven, en men 

noemt hem: God onbedwingbaar, Vader voor eeuwig, 

Koning van de vrede. Vandaag mag je het opnieuw 

ontvangen: het kind dat weerloos in jou en mij geboren 

wordt. De witte bloem in een koude wereld. Het kind dat 

ons wijst op wat zomaar geschapen wordt, om niet. Het 

kind dat de toekomst opent. 

 

 

Muziek 

 

Lied: ‘Vanwaar zijt Gij gekomen’: lied 494 

(t. Huub Oosterhuis, m. Michael Praetorius)  

 


