
 

24 december 2014 

Kerstnacht 

 

 

Profetie: Jesaja 8,23b – 9,6 

 

Lied: “Van grond en vuur”: lied 773 (t. Huub 

Oosterhuis, m. Antoine Oomen) 

 

Evangelie: Lucas 1,39-49 

 

Acclamatie: “Een ster ging op”: lied 496 (t. Jan 

Duin, m. Engeland) 1 cantorij, 3 allen? 

 

Evangelie: Lukas 2,1-7 

 

Gezongen schriftlezing: “Toen midden in de 

wintertijd”: lied 495,1+2 (naar Lukas 2,8-14) (t. 

Joke Ribbers, m. Frans volkslied) 

 

Evangelie: Lukas 2,15-20 

 

Acclamatie: “Komt, verwondert u hier mensen”: 

lied 478, 1+4 (t. Emmerik 1645, m. Gent 1856) 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Bij de kerstsamenzang, bijna twee weken 

geleden, trof het me ineens. Hoe ongewoon dit 

eigenlijk is. Die kerstsamenzang. 

Het is als met veel dingen die je gewend bent. Je 

kijkt er niet van op. Je weet niet beter, of het is 

er. Elk jaar opnieuw. Kerstsamenzang. 

 

Maar hoe gewoon is dit gebeuren eigenlijk? 

Daar zitten 600 mensen in de zaal. Van jong tot 

oud, van zwaar tot licht, van gelovig tot 

ongelovig. Gekomen om te zingen. Gewoon 

omdat ze het leuk vinden om kerstliedjes te 

zingen. 

Daar zit een megakoor. Sommige koorleden 

zingen normaliter vooral opwekkingsliederen. 

Andere zijn gewend aan psalmen op hele noten. 

Al dat volk zit door elkaar. En zingt de sterren van 

de hemel. Soms met wel drie generaties uit één 

familie. 

Daar zit een heel orkest. Mensen uit Hoevelaken, 

maar ook een heel aantal van daarbuiten. 

Sommigen doen nog maar één keer per jaar iets 

met hun viool: nu. Anderen zijn muzikant van 

beroep. Hoe goed of slecht ze ook spelen, ze 

doen hun best hun klanken samen te voegen tot 

één geheel. 

Aan een dominee wordt meestal gevraagd het 

begin te verzorgen, of het eind. Toch gaat die 

hele kerstsamenzang buiten de kerken om. Er is 

geen stichting, geen vereniging, geen 

genootschap dat dit gaande houdt. Evengoed 

vond die kerstsamenzang dit jaar al voor de 49ste 

keer plaats. 

 

Het trof me. En ontroerde me. Als iets, vreemd 

als de engelenzang in de kerstnacht. Hoe bestaat 

het dat er elk jaar honderden totaal verschillende 

mensen voor op de been komen. Dat hier achter 

de schermen maanden aan wordt voorbereid. 

Niemand die er winst uit haalt. Niemand die er 

financieel of maatschappelijk beter van wordt. 

Niemand die dit voorschrijft. 

 

Meestal vallen dit soort dingen ons niet op. We 

zijn eraan gewend. We kijken er niet van op. Wat 

je maar vaak genoeg doet, daar raak je niet meer 

verwonderd over. 

Met het kerstverhaal is het al niet anders. We 

kunnen het dromen. Elk jaar in de kerstnacht 

horen we het opnieuw. En wat je maar vaak 

genoeg hoort, daar raak je niet meer verwonderd 

over. 

Neem nou die toespraak van die engel, daar bij 

die herders. Ik zal hem voorlezen, want we 

hebben zojuist over die woorden gezongen, maar 

ze nog niet gehoord. De engel zei tegen hen: 

“Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws 

brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal 

vervullen: vandaag is in de stad van David jullie 

redder geboren. Hij is de messias, de Heer. Dit 

zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een 

pasgeboren kind vinden dat in een doek 

gewikkeld in een voederbak ligt.” 

 

De redder, de messias, de Heer! Degene op wie 

iedereen wacht. Vandaag is hij geboren! Dat is 



niet mis. En hoe kunnen ze hem vinden? Tja, en 

dan wordt het vreemd. 

Stel je voor, je gaat iemand voor het eerst 

ontmoeten. Hoe kun je die herkennen? Je spreekt 

per mail af op bijvoorbeeld station Amersfoort. En 

je spreekt nog iets af. Een teken. Iets waaraan je 

elkaar herkent. “Ik draag een knalrode cape,” 

bijvoorbeeld. Of “ik heb een ligfiets bij me.” 

Stel, ik ga een vriendin van Anje ophalen. Ik 

vraag haar hoe ik haar kan herkennen. Als zij dan 

zegt: “Ze is ongeveer 1.70 meter lang, draagt 

skinny jeans en ze heeft lang haar,” – dan gaat 

dat niet helpen. 

 

Hoe kunnen ze hem herkennen, de redder, de 

messias, de Heer? Door een stralend licht, zoals 

ook die engel met zich mee bracht? Door een ster 

boven de plek waar hij zich bevindt, zoals Matteüs 

het zo praktisch heeft geregeld? 

Niets van dat al. “Dit zal voor jullie het teken zijn: 

jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in 

een doek gewikkeld in een voederbak ligt.” 

 

We weten niet beter, we horen dit ieder jaar. 

Maar als je erbij stilstaat, is dit teken heel 

merkwaardig. Een pasgeboren kind. Nou, dat was 

vast geen zeldzaamheid in Betlehem. In een doek 

gewikkeld, ingebakerd: dat gebeurde met alle 

kinderen. Het kind voelt zich er veilig door en het 

kan zichzelf niet wakker meppen. In een 

voederbak: dat kwam ook wel vaker voor. 

Natuurlijk was er armoede, zeker in gezinnen met 

kleine kinderen. In elke grot, schuur, kamer 

achteraf kon je bij wijze van spreken een 

voederbak vinden met een baby erin. 

Het is, als je het goed bekijkt, een wonder dat die 

herders hem hebben gevonden. De redder, de 

messias, de Heer. Ingebakerd en tot niets in 

staat. Een kwetsbare baby als zovele. 

 

Zou dat soms, vraag ik me af, Lukas’ bedoeling 

zijn geweest? Zou het zijn bedoeling zijn geweest 

om licht te werpen op het alledaagse; op datgene 

wat wij niet meer zien, omdat het zo gewoon is? 

Het verwonderlijke van dit verhaal, dat is die 

combinatie. De combinatie van tegenstellingen. 

De redder – en wie is hij? Een kind. De messias – 

hoe herken je hem? Hij is, als elke pasgeboren 

baby, ingebakerd. De Heer – waar is hij? In een 

armoedig onderkomen. 

Wanneer je dat hoort, wanneer je al die 

aanwijzingen krijgt om hem te vinden op wie de 

wereld wacht – wat gebeurt er dan? Dan ga je 

beter opletten. Je moet immers wel. Dan ga je 

anders kijken. Dan kijk je naar elke baby met 

verwondering en vol openheid. Hij of zij zou de 

redder kunnen zijn. 

 

En als je dat nou eens blijft doen? Anders kijken? 

Dan kan ineens zo’n kerstsamenzang je opvallen 

als iets heel wonderlijks. 

Dan ga je de werkelijkheid anders zien. Beseffen 

dat de dingen niet vanzelfsprekend zijn. Dat 

duisternis niet altijd en niet per se duisternis 

hoeft te zijn. “Volk dat in duisternis gaat, mensen 

met stomheid geslagen, het zal geschieden, zegt 

Hij, dat zij weer glanzen als nieuw.” 

Dan ga je zien dat ook wij zélf niet zomaar 

alledaags zijn. Dat je niet zomaar één van de 

velen bent, inwisselbaar, onbelangrijk. Dat elk 

van ons gemaakt is van licht en stem. Dat we, 

ieder van ons, Gods evenbeeld zijn. 

Dan kan het keurslijf van het alledaagse van je 

afvallen. Dan krijgt verwondering een kans. 

“Niet meer beklemd en verdeeld, niet meer in 

woorden gevangen; 

één en gekend en bevrijd: eindelijk mens zal ik 

zijn.” 

 

 

Lied: “O kindeke klein” (16e eeuw) 

 


