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Uitleg en verkondiging vanuit Jesaja 62:6,7, 10-12, Lucas 2:1-7 en Johannes 1:1-14 

Ds. Simon Dingemanse 

 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, 

Kunnen u, jij en ik geïnteresseerd blijven op kerstmorgen?...Ik bedoel: u en jij hebben het 

kerstevangelie zoals Lucas en Johannes het vertellen al heel vaak horen voorlezen…en 

bovendien is het al een kleine twintig eeuwen geleden dat ze het opschreven…heeft het dan 

nog je interesse?... 

 

Of denk je: het is iets van lang geleden en ik heb het al zo vaak gehoord, wat moet ik ermee in 

deze tijd…in deze tijd van Facebook en Twitter en Netflix-series…in deze tijd van corona en 

omikron…in deze tijd van klimaatverandering en toenemende spanningen in Oost-Europa?... 

 

En misschien zijn je persoonlijke omstandigheden er ook niet naar om je in die oude 

kerstwoorden te willen verdiepen…misschien heb je teveel zorgen aan je hoofd…of ben je 

moe…of verdrietig…of misschien voel je je juist gelukkig en vind je het wel prima zo en heb 

je niet zo’n zin om met die teksten bezig te zijn. 

 

Ja, er kunnen allerlei drempels zijn – en misschien wel barricades – die je verhinderen om je 

te willen verdiepen in die oude woorden… 

 

Toch verwonderde ik me er van de week weer over hoe verbazend actueel die woorden 

blijven…dus ik roep u en jou op om over eventuele drempels en barricades heen te stappen 

(Jesaja riep al: ‘Effen de weg en verwijder de stenen!’)en even stil te staan bij het diepgaande 

bericht dat in die woorden verborgen zit…laten we vanmorgen een geestelijke boosterprik 

laten zetten…een injectie van moed en vertrouwen…die een zekere bescherming geeft tegen 

de angst en de moedeloosheid…je hoeft er geen afspraak voor te maken…je kunt nu terecht 

als je interesse hebt… 

 

Kijk, er bestaan allerlei parallellen tussen de wereld van toen, waarin Jozef en Maria leefden 

en hun kind geboren werd en de wereld waar wij vandaag in leven…ga maar na: 

 

Toen leefde zo’n beetje de hele toenmalig bekende wereld onder de dictatuur van keizer 

Augustus die vond dat alle mensen zijn onderdanen moesten zijn…nu leeft de wereld onder 

de dictatuur van keizer Corona die in allerlei verschillende gedaanten macht over ons probeert 

te krijgen… 

 

En Jozef en Maria kloppen vergeefs aan bij de herberg, terwijl Maria nota bene hoogzwanger 

is…en ook nu verblijven hoogzwangere vrouwen in tenten in vluchtelingenkampen, omdat de 

wereld geen plaats voor hen heeft… 

 

Toen waren er herders die hun schapen leidden en die open stonden voor het bericht van de 

hemelse postbode en zij gingen op zoek naar het kind Jezus dat zo veelbelovend is…en nu 

zijn er ook leiders die te weinig herder zijn geweest en een nieuwe bestuurscultuur beloven en 

op zoek willen naar meer menselijkheid in hun beleid… 

 

Toen waren er een vader en een moeder en een kind in een bedreigde wereld waar het 

meedogenloos toe kon gaan…en ook nu zijn er heel veel vaders en moeders en kinderen die 

dreiging ervaren door klimaatverandering en door de  toenemende verharding in onze 

samenleving… 
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En Johannes stelde toen het Woord met een hoofdletter centraal als hij vertelt over het nieuwe 

begin dat God maakt met de wereld…het Woord dat licht en leven schept…het Woord dat 

handen en voeten krijgt in Jezus, de enige Zoon van de Vader…en ook nu krijgt het woord de 

nodige aandacht, maar dan het woord met een kleine letter…of beter gezegd: het woord met 

een minachtende en vernederende letter…Sigrid Kaag, Geert Wilders, Marion Koops, een 

huisarts en nog veel meer mensen die bedreigd worden…en bang zijn dat dat dreigwoord 

vlees zal worden…en handen en voeten zal krijgen in een aanslag… 

 

Moet ik nog meer voorbeelden noemen om mee te illustreren dat het kerstverhaal steeds weer 

opnieuw actueel is en blijft?...Ja, het kerstevangelie doet er toe…het heeft zeker ook voor ons 

vandaag iets te melden…iets heel wezenlijks… 

 

En misschien is het daarbij dan wel helpend om het beeld van de wachter centraal te 

stellen…de profeet Jesaja roept namens de Enige, de God van Israël, dat God wachters heeft 

neergezet op de muren van Jeruzalem…Jeruzalem moet je dan verstaan als stad van de vrede, 

stad van de toekomst, die symbool staat voor de goede aarde, een wereld van gerechtigheid en 

liefde… 

 

Met behulp van wachters bewaakt God de toekomst van deze wereld die een góede toekomst 

moet zijn…en nu zou je je bij die wachters engelen kunnen voorstellen…zoals de engelen die 

in het aloude Genesisverhaal de wacht houden bij de hof van Eden, het paradijs…als garantie 

dat het goede leven beschermd blijft tegen het kwaad dat mensen kunnen doen… 

 

Maar met kerstfeest vieren we dat God een grote en fundamentele stap verder gaat…Hij komt 

zelf in zijn kind de wacht houden in onze wereld…dat klinkt natuurlijk merkwaardig: hoe kan 

een weerloos kind in de kribbe de wacht houden?... 

 

Ja, maar dat is nu precies het wonder dat we met het kerstfeest vieren: dat God in zijn 

weerloze menselijkheid sterker is dan alle kwaad…in die wereld waar dictaturen heersen, 

waar vaak geen plaats is voor de zwakke…in deze wereld waar goed leiderschap, goed 

herderschap vaak ver te zoeken is en waar meedogenloze woorden worden ingezet om 

mensen te vernederen en bang te maken…in díe wereld wil God mens zijn met de 

mensen…góed mens zijn… 

 

En dat gaat niet zonder lijden gepaard…niet zonder confrontatie…niet zonder offers…maar 

tóch: in al die kwetsbaarheid houdt dat kind Jezus…dat kind dat koning is…de liefde 

overeind en het recht en de trouw en de barmhartigheid en de eerlijkheid…zo houdt God 

weerloos de wacht over onze toekomst…onze bedreigde toekomst door klimaatverandering 

en onze eigen roofbouw…en door de wapenwedloop die weer wordt opgevoerd, omdat de 

machten in deze wereld er een heilloos vijanddenken op na houden… 

 

In die wereld houdt de Enige weerloos de wacht over een veelbelovende toekomst…en 

daarom wil ik bij u en jou aandacht vragen voor twee kernzinnen uit wat Lucas en Johannes 

vertellen…als boosterprik van moed en vertrouwen… 

 

Lucas vertelt dat de engel tegen de herders zegt: ‘Wees niet bang’…en dat zei de engel ook al 

eerder tegen Maria en tegen Zacharias…Wees niet bang…dat is het kernwoord bij Lucas als 

God een nieuw begin maakt en een vastgelopen geschiedenis lostrekt… 
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En Johannes vertelt dat nog eens in zijn eigen woorden…hij zegt: “In het Woord (met een 

hoofdletter) was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de 

duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.”…’Licht’ is het kernwoord 

bij Johannes ‘en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen’…Mensen worden al 

gauw bang in het donker… maar God houdt de wacht met zijn Woord dat licht geeft…zijn 

Woord dat mens wordt onder ons…het weerloze Woord in dat weerloze kind…de duisternis 

zal het niet te pakken krijgen… 

 

Kerstfeest is dus het verzetsfeest tegen de angst…en er is veel angst vandaag de dag, wees 

eerlijk…durf je nog kinderen te krijgen in deze wereld…deze wereld waarvan de toekomst zo 

onzeker op je overkomt…God durft het…Hij komt in zijn eigen kind menselijk in ons 

midden…om de wacht te houden…zelfs de dood weet het leven dat Hij geeft en steeds 

opnieuw schept net te keren… 

 

Dus u en jij begrijpen wel: ik hoop dat uw interesse weer gewekt is…en dat van jou…meer 

nog: ik hoop dat je erdoor geraakt wordt…dat het kernwoord van kerst landt in je hart en dat 

het dan in u en jou en mij vlees wordt en handen en voeten krijgt…dat lichtgevende 

kernwoord: Wees niet bang… 

 

Laat die boosterprik van moed en vertrouwen zetten tegen het virus van de angst en het 

wantrouwen…en houd onbevreesd de liefde hoog…spreek goede woorden als wachtwoorden 

tegen dreigbrieven en twittergeweld…durf een beetje kwetsbaar te zijn en bewapen jezelf niet 

teveel met ongeduld en eigenwijsheid…met verharde standpunten en complottheorieën… 

 

Laat de Geest van God…de Geest van dat weerloze kind…laat die je hart mogen vervullen en 

je leven richting mogen geven…dat de dictatuur van de angst je niet regeert… 

 

Dagblad Trouw vroeg aan domineeszoon Freek de Jonge of hij vorige week zaterdag 18 

december een bericht van hoop aan de lezers wilde schrijven…hij eindigde dat bericht met 

een mooi veelzeggend gedicht…en het refrein van dat gedicht is ‘Wees niet bang’…in dit 

gedicht zitten woorden die een ware profeet gesproken zou kunnen hebben… 

 

Wees niet bang 

je mag opnieuw beginnen 

vastberaden en doelgericht 

of aarzelend op de tast 

Houd je aan regels 

volg je eigen zinnen 

laat die hand maar los 

of pak er juist een vast 

 

Wees niet bang 

voor al te grote dromen 

Ga als je het zeker weet 

en als je aarzelt wacht 

Hoe ijdel zijn de dingen 

die je je hebt voorgenomen 

het mooiste overkomt je 

het minste is bedacht 
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Wees niet bang 

voor wat ze van je vinden 

Wat weet je van een ander 

als je jezelf niet kent 

Verlies je oorsprong niet 

door je te snel te binden 

Het leven lijkt afwisselend 

maar zelfs de liefde went 

 

Wees niet bang 

je bent een van de velen 

en tegelijk is er maar een als jij 

Dat betekent dat je 

vaak zult moeten delen 

en soms zal moeten zeggen 

laat me vrij 

 

Laten we het kerstevangelie met grote vreugde uiterst serieus nemen…er waakt Iemand met 

een hoofdletter…en vanuit dat kind Jezus, Gods levende geschenk tegen de angst, worden we 

opgeroepen om mee te doen: om op de weg van Jezus de wacht te houden bij de toekomst van 

deze wereld. Amen. 

 

 


