
Verkondiging op Eerste Kerstdag 2020 – Welkomkerk – Zuidland 

 

Lezing: Lucas 1: 1-20 

 

Intro 

Samen hebben we net de meest bekende versie van het Kerst-

evangelie gehoord: Jozef en Maria op weg naar Bethlehem, de stal 

– al wordt die niet zo genoemd, de geboorte van Jezus met de 

bijbehorende voederbak; daarna de herders in het veld met het 

bezoek van de engel die díe blijde boodschap bracht; het Ere zij 

God en dan de herders die op weg gaan om alles met eigen ogen te 

zien. 

Allerlei romantische aanvullingen zijn er door de eeuwen heen bij 

gekomen, waarbij de wijzen, de magiërs natuurlijk wél bij het 

Evangelie horen – we lezen dát bij Matteüs – maar we hebben 

eigenlijk al onze handen vol aan deze beknopte beschrijving van 

Lucas. Al zijn woorden rollen als het ware over elkaar heen; 

woorden vol lading en diepgang, woorden die ons hart willen 

raken. 

 

En daar gaat het vanmorgen om, dat we – al is het in stilte – een 

antwoord kunnen geven op de vraag: Wat zegt dit Kerstevangelie 

jou? 

Of – om het met de woorden van de 17de eeuwse Lutherse arts en 

dichter Angelus Selesius te zeggen: 

‘Al zou Christus duizend maal in de stal van Bethlehem geboren 

 zijn, maar niet in ons hart, dan was Hij tevergeefs geboren’. 

 

Het klinkt wat piëtistisch, dwz. gericht op onze persoonlijke 

vroomheid, maar toch is dát wat doorklinkt in de woorden van de 

Engel van de Heer. Even tussen haakjes: voor mij is dit Gabriëls 

derde tocht naar het kleine landje aan de Middellandse Zee, maar 

zijn naam wordt nu niet genoemd. Wel wat hij zegt – en dáár gaat 

het om. 

‘Vandaag is voor jullie een Redder geboren’ 

‘U is heden de Heiland geboren’ – in de NBG-vertaling. 

 

Voor jullie, voor de herders, maar niet alleen voor hen. In de 

inleidende woorden is sprake het hele volk: ‘Ik kom jullie goed 

nieuws – Evangelie – brengen, dat het hele volk met grote vreugde 

zal vervullen’. 

Van grote schrik naar grote vreugde! 

En de herders hebben het bericht direct aanvaard, op zichzelf 

betrokken, er geloof aangehecht en misschien komt dat wel omdat 

ze niet eens om een teken hoeven te vragen – zoals eerder in het 

Evangelie – maar dat ze het direct aangereikt krijgen: Dit zal 

voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind 

vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt’. 



 

En als ze het nog niet geloofd zouden hebben, dan is er niet 

alleen dat overweldigende licht dat henzelf omstraalt, maar ook 

nog eens dat grote hemelse leger van engelen (het meervoud staat 

in vers 15) dat niet de oorlog verklaart, maar dat de Vrede 

uitzingt: 

 ‘Eer aan God in de hoogste hemel 

  en Vrede op aarde voor alle mensen, die Hij liefheeft’ 

Het Gróót Gloria: ‘Gloria in excelsis Deo’ – zo kennen we het, 

maar of al die engelen nu in het Latijn zongen???  

De herders begrijpen het in ieder geval wel! Het was vast 

Aramees! 

 

Dan is het stil – net zo stil als toen Gabriël bij Maria wegging. 

Maar dan is het ook nú de vraag: wat doe je hier mee? 

Zoals Maria zei ‘Mij geschiede naar uw woord’ – ‘Laat er met mij 

gebeuren wat U gezegd hebt’, zó staat er nu dat de herders met 

eigen ogen ‘het woord dat geschied is’ willen gaan bekijken. 

‘Laten we naar Bethlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er 

gebeurd is’. 

Het Evangelie zet mensen in beweging en zó komen de herders in 

het hun zo bekende Bethlehem, maar nu opzoek naar de QR-code, 

naar het teken van de voederbak, de doeken, maar vooral het Kind 

dat daar te vinden is. 

 

Want wat er door de engel over dat Kind is gezegd, heeft hun hart 

geraakt: ‘De Heiland is geboren, de Redder, een Bevrijder’. 

‘Hij is de Messias, de Heer’. Het zijn Messiaanse termen, waarin 

de Oud-Testamentische verwachting doorklinkt. Zouden de herders 

het allemaal begrepen hebben? Ja, zouden wij het begrepen hebben? 

In ieder geval zijn ze geraakt en vertellen ze die woorden door 

aan iedereen, die het wil horen. Aan iedereen rondom die 

voederbak, waarbij Maria er even uitgelicht wordt. ‘Maria 

bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken’! 

 

Dan pas gaan de herders terug naar hun kuddes – en het bijzondere 

is dat ze zingen: Zingende herders – rauwe stemmen óf 

fluisterende liederen, à la David – het maakt niet uit. Ze loven 

en prijzen God – dezelfde woorden als bij de engelenzang – en ik 

kan me zo voorstellen dat ook zij nog zingen ‘Ere zij God’ – 

zoals bij een melodie, die je hoort en waar je niet meer van 

loskomt. Zo worden de herders de eerste getuigen, de eerste 

apostelen, gezondenen, die met het Evangelie van de geboorte van 

Jezus de wereld in gaan. 

Ze zullen nooit meer dezelfde zijn geweest. Zo is me door 

Christenen in de omgeving van Bethlehem wel eens met een glimlach 

verteld dat zij afstammen van die eerste herders... 

 



Kerstfeest vieren in corona-tijd – ja, dat woord moest toch een 

keer vallen – het is zo anders dan anders. ‘Komt allen tezamen’ – 

ja, voor onze tablets, laptops, TV’s en zwarte kastjes... 

En al is het Kerstfeest veel meer dan gezelligheid en sfeer - al 

die ontmoetingen moeten we nu toch missen: géén kerk vol, geen 

Vaya op het podium, niet de koffie na. 

Het feest van verbondenheid met God en met elkaar rondom de 

geboorte van Christus, is voor velen een tijd van stilte 

geworden. Maar – merkte ik zelf – ook een tijd van bezinning. 

Juist nu komt het erop aan waar het werkelijk om gaat op het 

Kerstfeest. En ... we have a world to win... Er is nog werk te 

doen. 

Die uitdaging om mét de herders te vertellen: de Heiland is 

geboren; Hij, die alles heel maakt – ook jou. 

Hij die redt in de nood waarin een mens zonder God kan terecht 

komen; Hij, die ons wil bevrijden van alle gerichtheid op onszelf 

en juist richt op die wereld, waar het God om begonnen is. 

 

Vertellen dat Kerst méér is dan ... 

Ja, het mooist – of het treurigst – werd dat pasgeleden 

geïllustreerd in een Sint-versie van De Slimste Mens... 

De slimste mens. Je hebt het vast wel eens gezien – wat weet je 

van?  Wat weet je van Kerst? was de vraag – met de vijf open 

stipjes... 

Kerstboom – Jingle Bells – de Kerstman – cadeautjes - ....... 

en ik wilde het wel het scherm inschreeuwen, toen het stil bleef, 

maar Philip Freriks was me al voor: de geboorte van Jezus! 

En Maarten van Rossum knikte minzaam. 

 

‘Go tel it on the mountain’ – Ga het op de bergtoppen vertellen! 

Maar wij mogen het in de straten van ons eigen dorp vertellen, 

vertellen wat óns hart geraakt heeft in het Evangelie van Kerst, 

het Goede Nieuws over Christus. 

Want Hij is net zo goed voor jou gekomen als voor mij; heel het 

volk, toch?! Deze keer mogen we gerust bij onszelf beginnen. 

‘Zo lief heeft God ook mij gehad – en vul je eigen naam maar in – 

dat Hij zijn enige Zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in Hem 

gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft’ (Joh. 3: 16) 

 

Als dát Goede Nieuws je hart raakt, dan wil je het delen met 

alles wat je bent. Met je leven, je daden; ja, zouden de woorden 

je dan ook niet gegeven worden! 

Dan verschuiven de vragen - niet meer alleen: wat kan er nog met 

Kerst, met hoeveel mogen we? Nee, denk wat dat betreft nog maar 

even aan die lange rijen vrachtwagens in Engeland - ‘Driving home 

for Christmas’. 

Laten wíj niet klagen ... 

 



Nee, dát is dan niet meer hetgeen waar het om gaat. 

Centraal staat dán de vraag: ‘Kunnen we in onze kleine kring, 

kan ik – misschien wel in m’n eentje – toch de blijdschap van het 

kind in de kribbe, in die voederbak, ervaren?’ 

Blij dat ik ooit dit Goede Nieuws heb gehoord, 

     dat het ook Licht geworden is in mijn leven, 

     dat ook ik een Kind van God mag zijn. 

Die vreugde, die blijdschap houdt het uit, 

dóór alle donkere dagen heen, 

ook in de dagen van verdriet en zorg, 

zelfs als een afscheid nadert. 

Want ik ben niet alleen, ga niet alleen, sta nooit alleen. 

 

Kerstfeest in tweeduizend-twintig, anders dan in veel andere 

jaren. Maar de boodschap blijft: 

Voor jullie, voor jou is vandaag de Redder geboren! 

Laat Hem ook jouw Heer zijn! 

Dán zal zíjn vrede ons leven hier op aarde vervullen, 

en God in de Hoge wordt steeds weer geëerd. 

                                                Amen 


