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Kerkdienst Eshof Hoevelaken ‘Onnozele kinderen’ 1
e
 zondag na kerstfeest 2014 28 december 

2014 

  

Welkom en mededelingen 

Bemoediging en drempelgebed 

Psalm 124 1, 3 en 4 

Kyriegebed 

Glorialied: Psalm 98:3 en 4 

Zondagsgebed 

Lezing: Jeremia 31:15-17 Lied 510:1 en 2 

Mattheus 2: 13-18   Lied 510:3, 4 en 5 

Verkondiging Lied  826 

Voorbeden Collecten  

Slotlied: Lied 767 

Zegen ingeleid door Efese 3:20-21 amen 

 

Gemeente van Jezus Christus, 

 

Wij zijn aangeland in de dagen na kerst. Vrede op aarde, zongen we, met de engelen, in de 

Kerstnacht. Vrede op aarde, maar de engelenzang is nog niet verstomd, of de grauwe 

werkelijkheid overvalt ons weer… Misschien niet zo heftig als na de verschrikkelijk Tsunami 

Tweede Kerstdag tien jaar geleden, maar er gebeurt nog genoeg.  Ook in het stadje Bethlehem 

waar we deze dagen meer dan ooit bij bepaald worden. Het ligt vandaag nog altijd in bezet 

Palestijns gebied. De hemel die even open ging boven Bethelehem in de kerstnacht, lijkt 

vandaag onder de dubbele dreiging van een brute Israelische bezetting en de zwarte schaduw 

van het Islamitisch Kalifaat donkerder dan ooit. Zeker als we horen hoe donkere wolken 

samenpakken boven het pasgeboren Christuskind.  

 Hoe kunnen we er in deze wereld voor zorgen dat de echte monsters die onze kinderen 

te na komen buitenspel worden gezet? Het lijkt wel of er elk jaar een kindermoord plaats vind, 

afgelopen week in Peshawar Paksitan en een vader die zijn kind verkoopt aan Boko Haram 

om een zelfmoordaanslag te plegen. Mensen lijken weinig in tel en kinderen al helemaal niet. 

Het verhaal van de ‘onnozele kinderen’ van Betlehem moet er ons vandaag opnieuw aan 

herinneren dat er rampen zijn waar de hand niet of nauwelijks in hebben zoals die 

verschrikkelijke Tusnami, maar vooral ook dat er rampen zijn waar mensen de hand wel in 

hebben. 

  Vandaag horen we een verhaal waarin een mens ‘de natuurramp’ is die alles in de 

wereld op zijn kop zet. Ternauwernood is Jezus op aarde verschenen, of zijn leven is al 

bedreigd. Wat God in zijn liefde schenkt, is niet veilig in mensenhanden. Vandaag 28 

december is het de oudkerkelijke gedenkdag van de het martelaarschap van de "Onnoozele 

kinderen", onnoozel - oudnederlands voor: onschuldig. Onschuldige kinderen, die omgebracht 

worden, omdat koning Herodes zich in zijn macht bedreigd voelt zoals lang geleden de Farao 

van Egypte, die opdracht gaf de jongetjes om te brengen. Het zit wat vreemd in het kerkelijk 
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jaarschema, vooraf aan de besnijdeniszondag (de achtste dag) en het feest van drie koningen.. 

We zullen daar ons hoofd niet over breken vandaag. Wat ons meer hoofdpijn zou moeten 

bezorgen is hoe machthebbers zich willen handhaven ten koste van wat zwak is. dat in hun 

machtswaan de ellende die ze teweeg brengen niet telt. De kritiek van Vondel is nog volop 

actueel: Hun hoogmoed luistert naar geen reden, hoe schel die in hun oren klinkt… Toen en 

vandaag in Betlehem. Machtigen vergrijpen zich aan weerlozen in Bethlehem en 

schriftgeleerden in Jeruzalem wijzen hen nota bene de weg, er is niets nieuws onder de zon.  

 Waarom heeft Mattheus dit verhaal verteld? En waarom hij wel en Lukas niet? Zoals u 

weet vertelt het eerste en  oudste evangelie, Marcus, ons helemaal niets over de geboorte van 

Jezus. Hij valt met de deur in huis en begint met Johannes de Doper. Mattheus en Lucas 

voegden aan hun evangelie een geboorteverhaal over Jezus toe. Geboorteverhalen in de Bijbel 

zijn een soort ouverture, het openingsstuk waarin alle thema's van het levensverhaal 

opklinken. Mattheus en Lucas hebben heel verschillende verhalen gehoord over de afkomst 

van Jezus en aan ons doorgegeven. Als je er goed naar luistert zijn ze het over een ding 

hartgrondig eens: Jezus komt niet zomaar uit de hemel vallen, hij komt er langs de lijnen van 

de menselijke geslachten als ieder ander mens en toch weer heel anders… Jezus’ komst op 

aarde wordt verteld als een gebeuren dat allang werd verwacht. De engelenzang, de dromen, 

door God ingegeven, die ster, die de wijzen de weg wijst. Jezus komt langs de lijn der 

geslachten van Israël, kind van Abraham, zoon van David, zoon van Maria en Jozef …Ook al 

komt hij tot ons van Godswege, zonder Maria komt er geen Jezus. God is een god van 

levenden, hij kruist ons pad in de lijn der geslachten, onze ouders, onze voorouders, allen die 

ons zijn voorgegaan in het geloof…   

 Ook in het evangelie van Mattheus heeft alles zijn eigen uur en tijd van Godswege. Het 

is opvallend hoe Mattheus zijn woorden met zorg kiest. Bij het schrijven van zijn evangelie 

ziet hij mensen voor zich, die zijn opgegroeid met de tora. Mensen die zo vertrouwd zijn met 

de woorden uit die eerste, centrale bijbelboeken, dat er bij bijna ieder woord van Mattheus 

belletjes gaan rinkelen, herinneringen aan het verhaal van Israëls uittocht uit Egypte worden 

opgeroepen.  Jozef die droomt... waar hoorden we dat eerder? Egypte, land van redding uit 

hongersnood voor Jacob en zijn zonen, hoewel later ook land van onderdrukking en slavernij.  

Het vluchten van Jozef naar Egypte en zijn terugkeer naar het land Israel, wanneer Herodes 

gestorven is, het wordt door Mattheus in vrijwel dezelfde woorden verteld, als die, waarmee 

in het boek Exodus over het vluchten van Mozes voor de farao wordt gesproken, en over 

diens terugkeer naar Egypte, wanneer de farao gestorven is. 

 Mattheus wil bij ons het verhaal van de uittocht uit Egypte in herinnering roepen, om 

des te beter te kunnen verstaan wie die nieuwe koning is, door wie Herodes zich zo bedreigd 

voelt. Maar Herodes is geen geval apart. Er loop dwars door de bijbel heen een lijn van  

machthebbers te hoop tegen de komst van Gods koninkrijk en zijn Messias. Machthebbers die 

gediend willen worden door slaven. Ubermenschen die Untermensen in hun ogen 
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manipuleren. Het is van alle tijden. Zoals Farao er geen been in zag alle Hebreeuwse jongetjes 

te vermoorden, om te voorkomen dat het volk zich te veel uitbreidde, zo organiseert ook 

Herodes een kindermoord, om toch in ieder geval zeker te kunnen zijn dat zijn koningschap 

niet bedreigd wordt. Ook dat de pax romana van Augustus in goede orde wordt bewaard. 

Want uiteindelijk was Herodes ook maar een zetbaas van de keizer in Rome. En kinderen zijn 

altijd de eerste slachtoffers in wat voor machtsstrijd ook, of het nu thuis is, in de landspolitiek 

of de wereldpolitiek. 

 Al heel vroeg werd in de kerk 28 december de dag van de 'Onnoozele kinderen', het 

eerste onschuldige kinderbloed dat als martelaarsbloed vloeide, de kinderen van Betlehem als 

sprakeloze bloedgetuigen van de Messias. Semen est sanguis, zei kerkvader Tertullianus en 

Vondel zegt het hem na. Bedrukte Rachel schort dit waren, uw kinderen sterven martelaren en 

eerstelingen van het zaad dat uit uw bloed begint te bloein. Uw bloed, Jezus Messias dus. Aan 

hun dood wordt nog eens duidelijk, hoezeer Herodes het tegenbeeld van de Messiaanse 

koning is. Bij hem geen 'koninklijk erbarmen', geen bewogenheid met het bestaan van de 

armen en kleinen. Het motief van de kindermoord heeft altijd sterk tot de verbeelding 

gesproken, vooral in de middeleeuwen. Het leidde tot vele volkse gedichten en liederen 

waarin de wreedheid van Herodes breed werd uitgemeten, een wreedheid die mensen in die 

tijd ook van hun vorsten aan den lijve ondervonden. Wreedheid gesteld tegenover de 

kwetsbaarheid en weerloosheid van de kinderen. “Hij poogt d’Onnoozle te vernielen door ’t 

moorden van onnoozle zielen/ en wekt een stad- en landgeschrei/ in Bethlehem en op den 

akker/ en maakt de geest van Rachel wakker/ die waren gaat door beemd en wei…” 

 De getallen in de verhalen werden steeds fantastischer: er was sprake van 1000, 3000, ja 

zelfs 10.000 kinderen, en in een middeleeuwse tekst met als titel "Van den levene ons heren" 

wordt zelfs het onvoorstelbare getal van 140.000 genoemd. Maar geen getal zonder zin want 

het komt in de buurt van de 144.000 martelaren en vrijgekochten volgens Openbaringen. De 

kinderen zijn representatief voor al die velen in de wereldgeschiedenis die omwille van het 

Christuskind vermoord zijn.  Bethlehem was maar een klein dorpje, maar het gaat hier niet om 

getallen. Het kan ook niet de bedoeling zijn de ramp tot menselijke proporties terug te 

brengen. De dood van een mens door de hand van een ander is al afgrijselijk. Wie een mens 

redt, redt de hele wereld, zegt een oude joodse wijsheid, die we ook in de Koran vinden 

geciteerd. Je mag ook zeggen: wie een kind vermoordt, vermoordt de onschuld, vermoordt de 

toekomst van de wereld...  

 Mattheus wil geen historisch verslag bieden. Hij wil in zijn geboorteverhaal laten zien 

hoe Jezus, als Mozes indertijd, werd gered uit het grote, nietsontziende doden, de moord in 

naam van de macht. En het gebeurt "opdat de profetie vervuld zou worden" … Ook hier 

spreekt hij van vervulling, maar dat betekent hier zeker niet instemming van de profeet, laat 

staan van God. Dit is geen Deus le vult ‘God wil het’ vervulling.  God heeft zeker niet de 

hand in de kindermoord van Bethlehem, hij wordt er juist het slachtoffer van. Kindermoord is 
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altijd misdadig mensenwerk. kinderen en vrouwen meestal de eerste slachtoffers van geweld, 

zeker in oorlogsgebieden, maar niet daar alleen. Vandaar dat we deze dag niet alleen de 

‘onnozele kinderen’ noemen ter nagedachtenis van alle kinderen in de knel, alle miljoenen 

misbruikte en vermoorde kinderen in deze wereld, maar ook ‘Hands Off Our Girls’ zoals in 

de actie Serious Request. Een teken van solidariteit en een teken van hoop dat elke Herodes 

het tenslotte moet afleggen tegen dit kind dat door geen tyrannie vergaat.   

 We beseffen zelden hoe in het kerstverhaal, her geboorteverhaal, de ellende niet in de 

stal heerst, maar er buiten. Eigenlijk wordt er in het evangelie geen wanklank gehoord totdat 

de herders afscheid hebben genomen, vol van wat ze gezien en gehoord hebben. Ook in het 

feestelijke Weinachtsoratorium van Bach blijft de episode van ‘Onnozele Kinderen’ 

achterwege. Begrijpelijk, want pas daarna wordt het stille geluk van de ‘heilige familie’ 

doorbroken door het kabaal van Herodes. Als ze op de vlucht moeten naar Egypte, terug naar 

Egypte nota bene, op de vlucht voor de koning der Joden in Jeruzalem. Gekker kan het 

eigenlijk niet. Palestijnse inwoners van Betlehem op de vlucht voor een koning der Joden en 

zijn trawanten, maar zo gek is de geschiedenis, dat weten we al sinds Herodes, die niet moe 

wordt het Christuskind te vervolgen. Vaak laten we dat verhaal liever achterwege. Het enige 

muziekstuk, dat ik ken waarin het Kerstverhaal verder gaat in de ellende van de werkelijkheid 

van alledag is: L’Enfance du Christ van Hector Berlioz. Met als tweede deel de vlucht naar 

Egypte en de aankomst in Sais. Berlioz maakte gebruik van een oude Christuslegende, zoals 

er zoveel zijn, maar die allemaal eigenlijk hetzelfde thema hebben, Christus is altijd op de 

vlucht in deze wereld omdat hem een plek om te wonen wordt geweigerd. De uitzondering in 

zijn verhaal is een Ismaelitische timmerman in Egyptisch Sais, een late nazaat van de zoon 

van Abraham en Hagar, de Egyptische, want zegt hij: Israel en Ismael zijn immers broers! Zo 

zou het dus kunnen zijn in het andere land van de Bijbel. 

 Wanneer God in onze werkelijkheid binnentreedt, dan is het niet zo, dat met een zwaai 

van een soort almachtige toverstaf alles en iedereen anders wordt. Nee, één wordt geroepen, 

één gaat op weg, en gaandeweg komt er een tegenbeweging op gang, die de Messias zijn plek 

geeft onder ons. De rebbe had wel gelijk: God woont overal, maar toch vooral waar hem een 

plek wordt gegund in ons huis, in ons leven. Dat is ook de troost die treurende Rachel in haar 

tombe vlakbij Bethlehem ontvangt, de tombe waar de christelijk Palestijnse familie Anastasi 

(Opstanding), woont tussen de hoge muren van de apartheid, die Bethlehem vandaag afsluiten 

van de buitenwereld: Huil niet langer, U kinderen zullen terugkeren. Uit Egypte heb ik mijn 

zoon geroepen. Het verhaal van het evangelie vertelt het ultieme tegendraadse verhaal van 

vergeving en verzoening. Een weg waardoor mensen in ontmoeting met dit kind van 

Godswege veranderen.  

 Daarover vinden we ook nog een mooi verhaal in het Arabische kindheidevangelie – 

een verzameling van legendes rondom het kind Jezus - de ontmoeting tussen het Christuskind 

op de vlucht naar Egypte en de twee rovers Titus en Domachus …Ik vertel het hier zoals het 
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verhaal werd naverteld in een preek van de Middeleeuwse monnik Aelred van Rievaulx. Ik 

heb deze zomer samen met Yolanda de ruïne van zijn klooster Rievaulx Abbey in Yorkshire 

bezocht. Aelred besluit zijn preek: Probeer je eens voor te stellen dat het waar is dat zijn 

ouders op de vlucht werden gevangen genomen door twee rovers, maar ook gered door de 

genade van een van hen. Men vertelt immers dat toen beide rovers hun prooi wilden beroven, 

een van hen ineens het kind aan zijns moeders borst zag. Het gezicht van het kind was zo vol 

vriendelijkheid en majesteit, dat hij berouw kreeg. Hij boog zich vertederd voorover, kuste het 

en zei: “O meest gezegende onder de kinderen, als er een tijd komt medelijden met mij te 

hebben, herinner u mij en vergeet dit moment niet.” Ze zeggen dat dit de rover was, die aan 

Jezus’ rechterhand werd gekruisigd en die hem vroeg: herinner u mij, als gij in uw koninkrijk 

gekomen zijt. Welnu- eindigt Aelred – ik sta er niet voor in dat dit echt zo gebeurd is, maar ik 

zou eraan toe willen voegen: het is niet verkeerd om te geloven dat zoiets zou kunnen 

gebeuren in onze ontmoeting met het Christuskind - amen 
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Voorbeden 

 

Eeuwige God, 

u willen wij danken 

voor uw liefde voor ons mensen. 

Uw zoon gaf u ons, 

hij leefde ons voor 

wie u voor ons wilt zijn, 

wat mens-zijn is, 

in een liefde 

die zelfs de dood trotseerde. 

We danken u, 

dat door Uw woord 

uw liefde telkens weer mensen inspireert. 

 

Wij bidden voor wie leven in de duisternis van deze wereld, 

want God, 

er zijn er ook zoveel 

die niet leven uit uw liefde, 

maar vanuit haat, 

vanuit machtswaan, 

vanuit eigenbelang. 

En waar zij zijn, is er duisternis, 

is er geweld, 

sterven kinderen onschuldig. 

U kent ze, de schroeiplekken van deze wereld. 

Kongo, Rwanda, Irak, Pakistan, Palestina en Syrië  

meer plaatsen dan wij zelfs maar weten. 

U kent ze, de mensen en kinderen die ook in onze samenleving 

buiten de boot vallen, 

geen liefde kennen. 

 

Eeuwige God, 

U roept mensen in uw dienst, 

om in woord en daad te leven uit uw liefde, 

op te komen voor de menselijkheid 

in een wereld van geweld en haat. 

We bidden u voor al die mensen 

overal in de wereld 

die zich inzetten, 

uw liefde doorgeven, 

lichtpuntjes zijn in een duistere wereld. 

Vandaag noemen wij voor uw aangezicht alle hulpverleners 

Op weg of al bezig in de rampgebieden 

Wilt U hen de kracht geven om hun werk te doen, 

om vol te houden als de ellende zo groot is. 

Houd hen vast, Eeuwige God, in uw liefde. 

 

Eeuwige God, 

in deze laatste dagen van het oude jaar, 
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voor velen zo gezellig en feestelijk, 

bidden we 

voor mensen die alleen zijn, 

die niets te vieren hebben, 

niets om naar uit te kijken. 

We bidden u voor wie verdriet hebben 

voor wie ziek zijn, 

thuis of in ziekenhuis of verpleeghuis. 

Geef uw licht, uw liefde  

aan ons allen, 

in vreugde en verdriet, 

al onze levensdagen, 

en help ons dat licht verder te dragen, 

tegen de duisternis in. 

 

Hoor ons ook, als wij u in stilte zeggen, wat wij op het hart hebben. 

 

Hoor onze gebeden, God, in de naam van Jezus Christus, uw zoon, 

de enige ware koning, die ons leerde bidden: Onze Vader..... 

 


