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Preek over Lukas 2:1-20 
Gehouden op Kerstochtend 2022 in de Oude Jeroenskerk te Noordwijk 

Lieve mensen, 
Even een korte samenvatting van het kerstevangelie: God wordt in Jezus in een klein gat van een dorp, in een 
afgelegen, ver uiteinde van de geciviliseerde wereld destijds, in een tijdperk vol problemen, in de meest duis-
tere tijd van het jaar, midden in de nacht geboren. En dan nog in een klein, weerloos en uitsluitend door pri-
maire verlangens gedreven baby, ook. Monniken en nonnen zeggen mede daarom: God woont in de meest 
diepe, duistere putten waarin mensen kunnen belanden. Putten zoals die waarin de jonge weduwnaar zat, die 
drie weken geleden bij de Open Buurtkerk kwam kijken, met zijn jochie van vijf jaar aan zijn hand. Zijn vrouw 
was medio november bij een ongeluk overleden. Net nog waren vader en zoon door de met kerstversieringen 
volgehangen Hoofdstraat gelopen. In een winkel, vertelt mij zijn vader, keek zijn zoon vol verwondering naar 
een kerststal. Dromerig noemde hij de figuren bij de naam: “Baby Jezus, Maria, Jozef, engel, herder.” En dan 
die vraag: “Maar papa, waar is God? Is God er niet?” Het bleef stil naast hem. Het mannetje had natuurlijk niet 
door, hoe diep die vraag bij zijn vader erin hakte. Je zult die mens naast je maar zo plotseling verliezen. 
Waar is God? Altijd weer stellen mensen die vraag. Vaak vol teleurstelling, want kijk naar Oekraïne, naar het 
journaal of naar dat kleine meisje in de buurt, dat ongeneselijk ziek is. Dan ontstaat er een reuzegrote afstand 
tussen de lieve God en het geploeter van ons mensen hier op aarde. Velen zijn er mede daarom opgehouden 
om die vraag te stellen. En als alles op rolletjes loopt en je de wereld zelf prima aankunt, dan sta je er ook he-
lemaal stil niet bij de vraag. En toch begint iets in ons steeds weer met zoeken. Anders zouden wij hier niet bij 
elkaar zitten. De donkere decemberdagen maken ons gevoeliger voor die vraag: Waar is God? Want wie don-
kerte, gemis, onrecht of leegte ervaart, verlangt sterker naar licht, vrede, vervulling en harmonie. Of je nu 
man bent, vrouw of kind, christen of moslim, nazaat van handelaren of van tot slaaf gemaakten: In ieder mens 
leeft dat verlangen. Soms zwaar verpakt onder hardheid en cynisme, maar toch: de mens is ongeneeslijk reli-
gieus. In de letterlijke zin van dat woord: “religie” betekent verbinding. De mens wil zich verbinden met een 
dragende, voedende bron. Wij verlangen naar diepe wortels in een vast fundament. Wij willen geaard zijn. 
Alleen, hoe doe je dat? Hoe krijg je een antwoord op die vraag: Waar is God? Hoe kan je God leren kennen? 
Het klassieke antwoord van de kerk was door de eeuwen heen een van idealen, van ijkpalen en ultieme doe-
len: Als je aan alle wetten en eisen van de Bijbel en van de kerkelijke leer voldoet, als je dus een ideale gelovi-
ge bent, alle juiste geloofsartikelen kunt onderschrijven die God in de hemel jou via de Bijbel voorschrijft en 
die de kerk hier op aarde jou uitlegt, dan kan je, als het ware, als aardse mens tot God opstijgen, de waarheid 
en hem leren kennen. Daarmee spreekt de kerk de ambitie van ons mensen aan, ons verlangen om beter, 
volmaakter te worden, om aan idealen te voldoen en naar boven, naar God toe te streven. 
En toch is dat voor veel moderne mensen onvoldoende, de kerken vergrijzen en lopen leeg. De bevolkings-
meerderheid kan niets meer met de georganiseerde godsdienst. En ik denk ook niets meer met dit antwoord 
dat van idealen, de juiste leer en dogma’s aan elkaar hangt. Mensen weten namelijk, dat dit antwoord bij ve-
len voor zieke zielen en gebroken gemoederen heeft gezorgd. Als je namelijk God zo ver weg, boven alles en 
iedereen plaatst, breng je de mens in een enorm dilemma. Alles wat wel bij jouw werkelijkheid hoort, maar 
wat niet aan die hoge idealen kan voldoen, zal je dan namelijk snel onder het tapijt willen vegen, verdringen 
en verstoppen. En uiteraard nog sneller wanneer al dit als ‘zonde’ wordt afgekeurd waarbij gelovigen zo ver 
mogelijk uit de buurt moeten blijven. Zo komen mensen in gevaar om innerlijk verscheurd te raken tussen erg 
hoog gegrepen, goddelijke idealen en hun eigen verlangens. Denk aan driften die verslavingen en seksueel 
misbruik aansturen, maar ook aan hebzucht waardoor je de kans pakt om anderen economisch uit te buiten.  
Daar komt bij dat dit klassieke antwoord van de kerk op de vraag hoe je bij God komt, geen rekening houdt 
met onze concurrentiedrift. Zodra mensen overtuigd zijn, dat ze een ladder van eisen op moeten klimmen, 
zullen zij manieren gaan bedenken, hoe zij anderen voorbij kunnen streven. Of, veel beter: men gebruikt 
kenmerken zoals huidskleur waarvoor je weliswaar niets hoeft te doen, maar waardoor de een meteen al een 
streepje voor heeft, minder ver of minder hard moet klimmen dan de ander. Zo werd eeuwenlang vanaf de 
kansel, door middel van selectieve en tendentieuze Bijbeluitleg, verteld dat witte westerlingen hoger in de 
scheppingsorde stonden dan hun zwarte medemens. Veel witte christenen konden die verleiding onmogelijk 
weerstaan: Hup, het raam uit met alle door Jezus geëiste barmhartigheid en naastenliefde! Op die manier kan 
het antwoord dat de kerk uitdraagt het gedrag van haar eigen gelovigen hypocriet en inconsequent maken. 
Want mede daardoor werd het mogelijk dat de meeste westerse christenen eeuwenlang geen enkele moeite 
ermee hadden dat witte mensen zichzelf het recht aanmaten om hun zwarte medemens tot slaaf te maken. 
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Maar er was, door al die eeuwen heen, ook nog een ander, alternatief antwoord, dat vooral in kloosterordes 
werd gepraktiseerd. Nonnen en monniken beweerden, dat je door gebed, meditatie en door de dienst aan 
noodlijdenden God van dichtbij kunt ervaren, dat God als het ware in jou zelf geboren kan worden. Vanuit 
eigen ervaring wisten en weten zij, dat het opstijgen tot God via het afdalen naar de diepste en meest duiste-
re lagen van de werkelijkheid gaat. Naar de eigen passies en zwaktes, naar de eigen wonden en pijn, naar het 
eigen falen en de teleurstelling daarover en net zo naar de meest duistere en diepe nood van mensen die op 
jouw pad komen. Kortom, via het afdalen naar de eigen onvolmaaktheid, waarmee wij evenbeelden van God 
nu eenmaal óók zijn geschapen en naar de onvolmaaktheid van deze wereld. Zij wisten: Juist daar, waar wij 
ten einde raad zijn, waar wij met de neus op onze eigen dwaalwegen, ons eigen falen en op het feit van on-
meetbare pijn en leed worden gedrukt, juist daar, waar wij onszelf honderd procent eerlijk voor de spiegel in 
de ogen moeten kijken, waar wij onszelf onopgesmukt moeten leren kennen en waar wij luisterend en steu-
nend de meest duistere wegen van anderen delen, juist dáár kan God geboren worden. Net als iedereen, ge-
lovig of niet, die ooit in hoge nood een schietgebedje de hemel in stuurde, wisten zij dat wij mensen dán het 
verste open staan om onszelf in de armen van God te gooien. Niet onze deugd of onze volmaaktheid is het die 
ons voor God opent, maar onze zwakte en onze onmacht. Juist in die allerdiepste, meest donkere putten 
woont God! Juist daar kan hij, net als in Bethlehem, geboren worden. 
Daarvoor is dus geen absoluut correct geloof volgens de leer van de kerk nodig, maar juist openheid en eer-
lijkheid over jezelf en een goede levens- en geloofspraktijk. Een praktijk die door het gebod van de naasten-
liefde wordt aangestuurd, dat ook net zo de liefde voor jezelf omvat: Heb je naaste lief zoals jezelf! Allebeide, 
je naaste én jezelf, moet je daarvoor in al zijn of haar facetten, met al je eigen tegenstrijdigheden en scha-
duwkanten, met alle deugden én alle zonden open en eerlijk, zonder opsmuk willen leren kennen. En ja, dat 
zal her en der, met alle machtshonger, driften en verlangens die in ons zitten, excuses, verzoening en verge-
ving nodig maken. Alleen werken die pas echt, als je als mens en ook als land de onvolmaaktheid van je eigen 
biografie én van je eigen nationale geschiedenis werkelijk tot je door laat dringen. Alleen als je als nazaat van 
profiteurs de relatie met de nazaat van tot slaaf gemaakten echt bóven de eigen smetvrije geschiedenis en 
vermeende volmaaktheid plaatst, zijn excuses echt iets waard. Je hoeft niet persoonlijk schuldig te zijn om oog 
te hebben voor de geschiedenis. Ook zonder eigen schuld kan je je medeverantwoordelijk voelen voor het 
helingsproces, voor de strijd hoe het slavernijverleden tot de dag van vandaag als een veelkoppig monster in 
hedendaags racisme, discriminatie en sociale en economische ongelijkheid doorwerkt. Zo kan je de deur ope-
nen naar werkelijke erkenning van de toen geleden onmeetbare pijn. Pas dan kan verzoening écht tot stand 
komen. En ja, dat lijkt mij best een grote stap richting de waarheid. Of, als je zo je wilt: richting God. 
Want niet in pracht en praal wordt God mens en net zomin kan dat gebeuren in onze smetvrije volmaaktheid 
of ideale correctheid. Nee, door een bevalling met bloed, zweet en tranen, als weerloos en kwetsbaar zuige-
ling in een donkere, koude winternacht wordt God mens, en net zo als wij onszelf weerloos en kwetsbaar op 
durven stellen, in onze teleurstelling, ons gemis, in ons verlangen naar vrede en onze dorst naar religie, naar 
verbinding met een dragende, voedende bron. God woont in onze kern die wij soms zo diep hebben wegge-
stopt achter allerlei façades. Hij woont in de puurheid die in ieder van ons zit, de puurheid die ons aanraakt als 
wij inzien dat wij iets verkeerd hebben gedaan, als wij om vergeving vragen en besluiten om voortaan anders, 
beter te handelen. Of als wij domweg niet meer anders kunnen dan die ene, geweldige persoon onze liefde op 
te biechten. Of als wij de spontane, ondoordachte impuls volgen om iemand te hulp te schieten, allerlei mit-
sen en maren opzijschuivend. Hij woont in de warmte van een lijf, in de eerste glimlach van een baby, in de 
omhelzing bij groot verdriet en in de nabijheid van de ander in jouw wanhoop. Hij woont in de vreugde en de 
hartstochtelijke liefde die je met elkaar deelt, daar waar ons gezicht zacht aanvoelt, waar onze stem warm 
klinkt en ons gepantserde hart smelt. Vergeet het nooit: God is heel dichtbij – juist als hij ver weg lijkt! 
Hoe uitzichtloos het er soms ook uit ziet, God kan dus hier en nu geboren worden! Kerst zegt ons: onze on-
volmaaktheid en alle uitzichtloosheid is niet het laatste, het beslissende. Want wie je ook bent met al je te-
kortkomingen en schaduwkanten, je kunt altijd omkeren en bent nooit machteloos. Je draagt namelijk iets 
kostbaars in je mee. God blijft geboren worden in deze wereld en in jou! Dat is Kerst. Immanuel, God met ons, 
God in ons. Zo straalt er een licht in elke duisternis. Het goddelijk licht dat ons verwarmt en vrede mag geven. 
Wil je nog weten, hoe het verderging met vader, zoon en de vraag in die winkel, bij het kerststalletje: “Maar 
papa, waar is God? Is God er niet?” Vader slikte de brok in zijn keel door en zei tenslotte tegen zoneman: 
“Weet je, misschien is God wel in jou!” Dat vond het jochie zo grappig, dat hij uitbarstte in lachen. Zijn vader 
lachte, voor het eerst in weken weer, met hem mee. En God werd geboren.        Amen. 


