
In deze dagen worden er veel kerstfilms getoond op Netflix. Ik zal jullie eerlijk bekennen dat 

ik daar dol op ben, tot afschuw van mijn partner en kinderen. Ik hou er zo van dat mensen 

uiteindelijk toch kiezen voor het goede, of de ware aard van echte liefde ontdekken. Het 

dreigt allemaal mis te gaan, maar op het allerlaatst komt het goed.  En bij voorkeur eindigt 

een goede film natuurlijk op kerstavond in de sneeuw. Dit is niet het echte leven, ik weet 

het. Ik denk dat alle liefhebbers dit wel weten. Het komt niet automatisch goed als je maar 

erg je best doet voor echte liefde. Maar toch zijn de films zijn erg populair. Ik denk dat het 

een beroep doet op ons verlangen naar een ander, gelukkiger leven. Het laat de 

mogelijkheid zien dat mensen zorgzamer kunnen worden voor anderen.    

Maar zo gaat het niet in onze wereld. Hoor het verhaal van Lucas maar: in de dagen van 

keizer Augustus geschiedde het dat hij, de machtigste man ter wereld, vanuit het verre 

Rome mensen overal in zijn rijk als pionnetjes op een speelbord, in beweging zette. Hij deed 

het, gewoon omdat hij het kon, om te weten hoe ver zijn macht reikte en hoeveel belasting 

hij kon heffen.  

In onze dagen van president Trump en premier Poetin, geschiedde er ook een heleboel 

dingen. Veel mensen hebben ook in onze dagen het gevoel dat zij als pionnetjes over het 

speelbord van het leven worden geschoven. Dat gaat ten koste van mensen en van onze 

aarde. Tussen 2014 en 2019 verdronken er  17000 vluchtelingen in de Middellandse zee.  

Het gebruik van fossiele brandstoffen en  de uitstoot van CO2 in de wereld  stijgt nog steeds 

ondanks de klimaatafspraken van Parijs. De Verenigde staten vinden de klimaatafspraken 

niet langer bindend. Tegelijk zijn Nederlandse boeren boos en verontwaardigd en bang voor 

hun toekomst. Ook worden er zomaar mensen ziek. Lieve mensen die niet gemist kunnen 

worden, gaan dood. Er worden kinderen gepest en relaties gaan stuk  Er gebeuren in ons 

leven ongevraagd dingen die het bestaan op zijn kop zetten.  

Maar in die dagen van keizer Augustus geschiedde ook iets anders. We zijn zo gewend aan 

de vaste onderdelen van het kerstverhaal dat de bescheidenheid van het gebeuren niet eens 

opvalt. Tegenover de massale omvang van de volkstelling, stelt het kerstverhaal eigenlijk 

niet zo veel voor:  het is een verhaal over een kind dat wordt geboren in bescheiden 

omstandigheden. Twee arme mensen gaan op pad. Onderweg buiten in een stal, in 

Bethlehem wordt hun eerste kind geboren. Er kwamen herders op bezoek. Dat waren 

nachtwerkers, ze doen zwaar werk voor een laag loon. Ze waren waarschijnlijk vuil van hun 

uren buiten, tussen de schapen.  In deze rauwe omstandigheden, klinken andere woorden. 

Het zijn hoopvolle woorden. Maria wikkelt haar kind zorgzaam in doeken. De herders 

hoeven niet bang te zijn. Er is goed nieuws: een Redder is geboren. Er wordt gesproken van 

een God die mensen liefheeft en hen vrede wil geven. God zet hier een ander initiatief in, 

tegenover dat van de keizer Augustus. Deze God wil mensen zien, en hen nabij komen in hun 

gewone mensen bestaan.  Mensen zijn voor deze God geen pionnetjes op een speelbord, 

maar mensen van vlees en bloed.   



Is er in onze dagen van Trump en Poetin, een boodschap van vrede en  goed nieuws op te 

merken? Dat gebeurt hooguit in de kantlijn van het Echte Leven: wij weten toch allemaal dat 

wij mensen er een enorm potje van maken en elkaar het licht in de ogen niet gunnen?  In 

onze dagen lijkt dat initiatief van God nog niet zoveel te hebben opgebracht.  Maar 

misschien kunnen we ook in onze tijd andere, hoopvolle verhalen ontdekken in dat grote 

wereld gebeuren. Je moet er goed voor kijken, want ze zijn wat bescheiden en vallen niet zo 

op. Er zijn dappere mensen die vluchtelingen redden op zee, en mensen die proberen de 

politiek achter dit grote drama  te ontrafelen. Burgers en vooral jongeren komen in actie, 

wijzen beleidsmakers en regeringen op hun verantwoordelijkheid om de aarde leefbaar te 

houden voor de toekomst. In de Verenigde Staten is de uitstoot van CO2 gedaald. 

Amerikaanse bedrijven stapten uit eigen beweging over op minder vervuilende bronnen. De 

Democratische partij laat weten dat doorbraken zullen volgen mede onder druk van 

klimaatjongeren, en zeker van onderop.  

Ik wil jullie graag meenemen naar een andere categorie van bescheiden verhalen, die van 

dichtbij. Er zijn mensen die zorgen voor een zieke partner, kind of familielid. Er zijn mensen 

die zich inzetten voor vluchtelingen, voor de voedselbank of meer verbondenheid in de 

buurt. Valt jullie wel eens die mutsen en wanten op paaltjes of bankjes op? Ze wachten daar 

op hun eigenaar, die hem verloren heeft. Er waren mensen die ze daar neerlegden. En wat 

denken jullie van mensen die heel gewoon voor kinderen en partner zorgen,  van vrienden 

en buren die met elkaar meeleven? Het zijn op wereldschaal gezien, kleine daden. Ze staan 

niet zo op de voorgrond maar ze zijn zeer belangrijk. Dit alles vormt een weefsel van 

goedheid en liefde.   

Ja maar, hoor ik jullie zeggen, we moeten toch niet naief zijn? Eigen belang winst en macht  

drijft ons voort en ongeluk en ziekte overkomt ons allen.  Zeker, wij moeten wij niet naief 

zijn en beseffen wat er gebeurt aan ellende in onze wereld. Maar toch: waarom mag het 

hoopvolle niet klinken? Als we al mogen hopen is het altijd tegen beter weten in, zo lijkt het.    

Het verhaal van Jezus Christus is ook klein begonnen: God verbindt zich met ons mensen in 

de gestalte van een kwetsbaar kind, ontvangen door twee gewone mensen onderweg.  Het 

verhaal is groot geworden omdat mensen er in geloofden en er naar gingen leven.  Dat geeft 

alle reden om vertrouwen te hebben in de betekenis van kleine daden in ons eigen leven. Ik 

denk daarom dat we bij de veelheid aan berichtgeving over wat niet goed gaat,  ons moeten 

inspannen om te blijven zien wat wel goed gaat en hoop geeft. Zo’n houding vraagt 

oefening, misschien wel levenslang. En het is een kwestie van durven geloven dat het kleine 

er werkelijk toe doet.  

Waarin schuilt nu precies de hoop van dat kleine verhaal van Kerst?  Zouden we dat nog wat 

dichter kunnen naderen? Het Johannes evangelie vertelt dit niet met een verhaal, zoals 

Lucas. Hij omschrijft het met woorden die niet direct duidelijk zijn. Je zou het kunnen 

beschouwen als een gedicht.  Als ik het lees, hoor ik dit: aan de oorsprong van ons mensen 

en van onze wereld, staat licht en leven, niet onheil en duisternis. Dat zegt iets over waar wij 



toe bestemd zijn: wij zijn bestemd voor leven. Het is niet onze bestemming te leven in 

verdriet en wrok, maar in vreugde en goedheid. Er kan van alles gebeurd zijn in ons leven dat 

ons beschadigt heeft en tot wanhoop heeft gebracht. Er is met andere woorden veel 

duisternis in ons bestaan. Maar hier horen we: de duisternis heeft het niet overmeesterd. 

Dat betekent: wat er ook gebeurd is, diep in ons blijft die kern van leven, die bron van 

goedheid en vreugde.   

Johannes zegt: die bron komt van God, die is God. Toch kunnen mensen daar vaak niet bij. 

Ze weten het niet of staan er niet open voor. Soms is er ook te veel kapot in een 

mensenleven om erbij te kunnen. Maar er is één mens geweest die steeds helemaal in 

verbinding stond met die goddelijke bron van leven en dat was Jezus. Zo hebben de mensen 

die Jezus van nabij hebben meegemaakt, dat ervaren. Als je bij Hem was ervaarde je zelf die 

Goddelijke vreugde en goedheid. Het was er zelfs  toen er dood en lijden in zijn leven 

dreigde. En zo, zegt Johannes, is het woord mens geworden: in Jezus is God dichtbij 

gekomen en ervaarbaar voor allen die zich aan Hem willen toevertrouwen. Niet om Hem, 

niet om God te plezieren maar om in verbinding te zijn met de goddelijke bron van Leven. 

Jezus maakt de weg vrij om die bron van vreugde en hoop, in ieder van ons open te leggen.  

Ik moet er wel eens aan denken bij sommige ontmoetingen in mijn werk als geestelijk 

verzorger in het ziekenhuis. Mensen die ik bezoek zijn meestal ernstig ziek en volgen een 

lange onzekere weg van ingrepen of behandelingen. Ik hoor vaak diepgevoelde klachten aan 

Gods adres over waarom hen dit gebeurt. Er is boosheid en verdriet. Maar mensen merken 

vaak, tot mijn en vaak hun eigen verwondering, dat ze het toch aankunnen. In alle hardheid 

en rauwheid van ziekte, is er een gevoel van gedragen zijn. Er zijn mensen die zomaar om je 

geven, door  kaartjes of berichtjes te sturen, of langs te komen. En daarnaast is er soms ook 

een ander gevoel, een gevoel dat niet op de rauwe werkelijkheid gebaseerd is. Het gaat om 

het gevoel onzichtbaar gedragen te zijn in lichtheid en liefde, ondanks alles. Dat alles doet 

me denken aan die bron van vreugde en hoop in ieder van ons. Ik weet dat er ook mensen 

zijn die hun leven lang onrecht en tegenslag op hun weg krijgen. Toch denk ik dat door de 

komst van Jezus in ons bestaan, we het vertrouwen mogen hebben dat die bron van leven er 

bij ieder mens is, al is het maar in een verlangen naar anders en beter.  

Als je vandaag kerst viert mag  je weten dat je niet alleen de wereldproblemen hoeft te 

torsen of het leed van allen kunt dragen. Je kan niet zeker weten hoe het leven zal lopen met 

ziekte, onzekerheid of verlies.  Zonder daar aan voorbij te gaan, kan je  toch proberen te zien 

wat er wel goed is. Je kan keuzes maken die bijdragen aan vrede goedheid en liefde, geloven 

dat dat er werkelijk toe doet en kan uitgroeien tot iets prachtigs.  

Tot slot: ik wil wedden dat jullie  de komende dagen veel mutsen en wanten op paaltjes gaan 

zien. Kerst gebeurt ! Ik wens jullie allen een zalig kerstfeest… 

 


