
Overdenking: ‘Kerst, een ingewikkeld verhaal’
Ik heb zitten nadenken hoe ik dit moest aanpakken. Zoals ik net al zei lag het 
thema al eventjes vast. Als dominee heb je elk jaar rond kerst weer de 
ondankbare taak om een verhaal dat iedereen al door en door kent zo te 
proberen te vertellen dat mensen zeggen: “hè, nu je het zegt...zo had ik het eigenlijk
nooit bekeken.”

Om uw interesse enigszins te prikkelen heb ik iets voor uw meegenomen. Iets 
dat heel letterlijk en visueel het thema weergeeft.

(object op preekstoel)

Ik heb iets meegenomen dat nu nog in doeken gewikkeld zit. Ik vermoed dat de
meesten van u nog geen idee hebben wat erin zit. Anders gezegd. Nog niet heel
veel verder kijken dan die doeken. Ik hoop dat dat straks anders is. En dat u 
misschien met andere ogen naar dat kerstverhaal kijkt.

Want ik neem het u ook niet kwalijk. Ergens siert het u natuurlijk als u al veel 
weet over kerst.

 Over Jozef en Maria 

 die van Nazareth naar Bethlehem moesten

 voor wie nergens plaats was

 die in een stal belanden

 Kindje geboren en in die voerbak gelegd

 Over die herders die het als eerste te horen krijgen van een engel

 En die vervolgens nog getrakteerd worden op een concert door een 
engelenkoor

 “Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor de mensen die Hij 
liefheeft.”

 De herders die op bezoek komen

 Later ook nog die drie wijzen



Maar volgens mij kan dat ook0 de valkuil bij het Kerstverhaal zijn. Dat we 
inderdaad al snel zoiets hebben van: “Dat weten we wel”. En dat we blijven 
hangen in idyllische taferelen, mooie plaatjes, een schattig kindje (en geloof me
ik weet hoe schattig baby’s kunnen zijn) en wat mooie liedjes voor de juiste 
decembersfeer. En als we het dan echt voor het uitkiezen hadden dan zou het 
nu net vandaag begonnen zijn met sneeuwen. En inderdaad ook nog al die 
familie en kerstdinerperikelen erbij.

Het gevaar is volgens mij dat we dat kindje in die voerbak nog niet zo serieus 
nemen. Later als die groot is misschien. Als hij ons wat te vertellen heeft. Die 
mooie verhalen en gelijkenissen waar Hij zo bekend mee is geworden. Waar we
dan wel wat mee hebben. Of als hij zijn daden kan laten spreken. Misschien dat
Pasen ons raakt. Maar nu Hij nog zo klein en kwetsbaar is. Is het met name 
ontroerend. Is Zijn tijd nog niet gekomen.

Ik ben zelf onlangs weer vader geworden. En dan komt zo’n verhaal toch weer 
anders binnen. Jong leven is kwetsbaar. Ik zie jonge ouders die voor het eerst 
een kindje in hun armen hebben. Hun kindje. Gods kindje. En met de middelen
die ze hebben proberen ze ervoor te zorgen. Zo goed en kwaad als dat gaat. Ze 
wikkelen het in doeken. Tegen de kou. Ter bescherming. Ik zie de stapels 
doeken en hydrofielen thuis liggen en ik begrijp ze volkomen. En als ik zeg dat 
Kerst een ingewikkeld verhaal is dan bedoel ik het volgende:

Het gevaar is dat wij het idee hebben dat wij ons als grote mensen tegenover 
dat kleine kwetsbare kindje zetten. Het kindje heeft hulp en bescherming 
nodig. Wij niet. Voor het kindje moet gezorgd worden. Wij niet.

En daar gaat het mis...

Want weet u nog hoe dat kleine kindje wordt aangekondigd door de engelen? 

Redder en Messias wordt hij genoemd. En zeker dat laatste woord (Messias) 
betekent eigenlijk dat hij is gekomen om redding te bieden aan alle volken, alle 
mensen, van de wereld. 



Ik heb kleine kinderen, de oudste is 4 jaar en gedurende de afgelopen jaren zie 
ik ze zich ontwikkelen. En krijg je steeds vaker te horen dat ze iets ‘zelf ’ willen 
doen. Dat ze je hulp niet meer nodig hebben. Dat ze zichzelf uit en aan kunnen
kleden. Zelf naar de WC kunnen. Zelf handen wassen. Zelf hun beker vullen. 
Nu nog samen naar school lopen. Straks zelf. Alles zelf...

En je ziet het met lede ogen aan. Het gaat zo snel. Je mag steeds minder doen. 
Minder helpen.

Zelf doen. Ze redden zichzelf wel.

En als u één zin uit mijn overdenking wilt onthouden, onthoud dan de 
volgende zin:

“U bent nog erger dan mijn kinderen.”

U bent namelijk al lang en breed volwassen. En de wereld zit in toenemende 
mate zo in elkaar dat wij van elkaar verwachten dat iedereen zijn eigen 
boontjes dopt. Voor zichzelf zorgt. Zichzelf redt.

Zelf doen. U kunt er ook wat van.

Wij hebben die neiging om die kribbe in te kijken en daar een kindje te zien. 
Maar dan nodig ik u uit om nog een keer goed te kijken. Daar ligt God zelf. Die 
Vader genoemd wordt. En die vanuit die kribbe naar ons kijkt. Zijn kinderen.

Het ingewikkelde en misschien ongemakkelijke aan het Kerstverhaal is dat ons 
verteld wordt dat iemand gekomen is om ons te redden. Dat de rollen 
omgedraaid zijn.

Want het is namelijk echt niet makkelijk om deze wereld je hoofd 
spreekwoordelijk boven water te houden. Elke generatie maakt wel één of meer
crisissen mee. Wederopbouw. Oliecrisis. Gascrisis. Stikstofcrisis. Oorlog. 
Vastgelopen huizenmarkten. Een klimaat dat op instorten staat. 

En elk huisje heeft zijn kruisje. Ziekte, werkloosheid. Iedereen zijn eigen 
verhaal. Het kan niet anders of het geldt ook voor u. En anders kan ik u dit 
verklappen...het gaat ook voor u gelden.



Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren.
Hij is de messias, de Heer

Er ligt een ingewikkeld kind in die kribbe. 

Ik heb hier nog die doeken liggen. En ik zal verklappen wat ik in die doeken 
verstopt heb. Als samenvatting van mijn overdenking. Voor de mensen die 
ergens halverwege waren afgehaakt.

Zwembandjes.

Waar ging mijn overdenking over? Ik bedoel het met alle eerbied, maar als u in 
die kribbe kijkt dan moet u eigenlijk zwembandjes zien. Jezus is gekomen om 
ons te redden. Ook om jou te redden. Dáár gaat Kerst over.

Zwembandjes doen we over het algemeen aan bij kinderen die nog niet kunnen
zwemmen. Maar op een gegeven moment moeten ze het zelf kunnen. Zelf hun 
hoofd boven water en laten we ze los in het diepe.

Zo doen wij het. In onze wereld moet je op eigen benen staan. Jezelf redden. 
Het leven als survival of the fittest. Degene met de langste adem, de grootste 
portemonnee of het meeste geluk trekt aan het langste eind.

Bij God werkt het anders. God is een vader die met ons meegaat. Het kind dat 
een Vader blijkt te zijn. Hij redt ons.  God gaat met ons mee door het diepe 
heen. En helpt ons het hoofd boven water te houden in een ingewikkelde 
wereld. Daar staan die zwembandjes symbool voor. Dat Hij ons draagt. Mensen
op ons pad brengt precies op het juiste moment. Mensen die medemens zijn. 
De helpende hand uitsteken. Kerst herinnert ons eraan dat hulp soms uit 
onverwachte hoek komt. En dat ook wij soms geroepen zijn om hulp te bieden 
aan onze medemensen die in zo’n hoek geduwd zijn.

Dus. De volgende keer dat u dat Kerstverhaal leest. En u komt die herders. Die 
stal. Die engelen en die kribbe weer tegen. Al die oude liedjes. En u ziet dat 
kind in die doeken gewikkeld.

Vergeet dan uw zwembandjes niet...
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