
Kerstnacht 2016: Welkom Kind van vrede en recht 
 
Woar geet ’t op an met Kesmis? Noar Ensche…. Zo lokt het Wilmink theater uit Enschede de mensen 
naar een van hun kerstvoorstellingen, voor elk wat wils! Woar geet ’t op an? Naar het theater met 
veel glitter en glamour, naar een exclusief kerstdiner in een gerenommeerd restaurant, naar de 
Grote Markt in Breda om een plaatje aan te vragen of iets te geven voor de kansloze zieke kinderen 
met een longziekte, of blijf je gewoon lekker thuis met je familie en vrienden, misschien kies u ervoor 
om op wintersport te gaan en zo alle kerstgedoe achter u te laten….. Of, zoals u 
vanavond/vanmorgen-vroeg  hier naar de kerk, om ons te scharen rond het 2000 jaar oude 
kerstverhaal, de geboorte van een kwetsbaar Kind in Bethlehem, waarvoor geen plaats was in de 
gewone mensenwereld.  
 
Kerst zet mensen in beweging, want het heeft voor ons allen, ook al gaan velen niet meer naar de 
kerk, meer betekenis dan gezellig en knus bij elkaar in de warme en verlichte huiskamer, meer dan 
de kerstcadeautjes uitpakken. Juist in deze individualiserende samenleving zijn we op zoek naar 
verbondenheid met elkaar, naar solidariteit, naar liefde en vrede. Want de wereld is niet zo mooi als 
wij hem deze dagen binnenshuis en buiten hebben opgetuigd met versieringen en veel licht. Als we 
goed om ons heen kijken is het leven niet overal een feest: kapot geschoten steden als Aleppo, 
vluchtelingen onderweg op zoek naar veiligheid, overvolle opvangkampen in het Midden Oosten en 
Afrika, haat, wraak, ellende en machtsmisbruik. Dreiging van terrorisme, zoals onlangs in Ankara, 
Berlijn en Zürich. Een gezellig dagje winkelen op de kerstmarkt kan zomaar je dood zijn. Maar we 
willen ons niet neerleggen bij de grote en kleine rampen die ons treffen, we willen een gewoon, 
normaal leven…., houden de hoop levend dat het anders kan, diep in ons leeft het verlangen naar 
verandering, het verlangen dat het ooit weer goed komt met mens en aarde! 
Daarom gaan we door, houden we de moed erin, komen we in beweging wanneer onrecht ons leven 
bedreigt. Zo kwamen inwoners van Berlijn en Asielzoekers spontaan samen op straat, om te zingen: 
“We are the world!”  Zo verzamelden zich in een kleine dorpsgemeenschap honderden mensen om 
in onze multiculturele samenleving samen te zingen en ons te bezinnen, vanuit alle wereldreligies, op 
datgene waar we allen ten diepste naar verlangen: vrede, vrede wereldwijd!  
De afgelopen dagen, zette in Breda Serious Request massa’s mensen in beweging om geld in te 
zamelen voor jonge kinderen die jaarlijks overlijden aan longontsteking vanwege gebrek aan goede 
medicatie. En wat te zeggen van het zieke jongetje Tijn, nog geen jaar meer te leven, dat voor het 
glazen huis nagels lakt om zieke kinderen te helpen en daarmee heel Nederland in beweging zet. Een 
kwetsbaar kind dat mensen in beweging zet om 250.000 zieke kinderen in de wereld te redden. Is dat 
dat het kerstverhaal anno 2016? De glazen stal op de Grote Markt in Breda, met daarin twee 
mensen, een man en iemand met lang haar, en een kwetsbaar jongetje van mensen in heel het land 
samenbrengt, verbindt, in beweging zet om mensen te redden, de wereld beter te maken. Politieke 
tegenstanders als Geert Wilders en Jesse Klaver brengt het samen en zelfs onze minister-president 
vindt er voor één nacht onderdak. Is dat geen wonder in een donkere mensennacht? Hoe kwetsbaar 
je ook bent, hoe moeilijk het ook is, blijkbaar kun je dan ook nog veel voor anderen betekenen. 
 
Ook u bent in beweging gekomen naar dit Huis, om diep van binnen geraakt en bemoedigd te 
worden door het geboorteverhaal van een kwetsbaar jongetje, dat de toenmalige wereld verraste en 
in beweging zette.  
Het mensenkind dat vrede en gerechtigheid aankondigde en ons daarin voorging, in een land dat 
toen zwaar werd onderdrukt door de Romeinse bezetter. Een kind dat de omstandigheden niet mee 
had: het werd geboren onderweg, zoals tegenwoordig ook zovele vluchtelingenkinderen het 
levenslicht zien. In een stal omdat Maria op het punt stond te bevallen en door het bloedverlies 
onrein was. Daarom mocht ze niet in het gastenverblijf overnachten. En daar, te midden van het 
onreine bloed, de voor joden meest onreine plek, komt het meest heilige aan het licht: de geboorte 
van Gods meest geliefde mensenkind. Gods meest kostbare kind, ooit onder onze sterrenhemel 
geboren, ziet zijn levenslicht op een door Joodse religieuze leiders tot onrein gebied verklaard. 



Waarschijnlijk begrepen de plaatselijke religieuze leiders, niet waar Gods geheim zich ook aan ons 
kan ontvouwen. Blijkbaar vindt dat niet altijd vanzelfsprekend plaats in door mensenhanden 
geheiligde gebouwen, maar kan dat ook op een plek ver weg uit de bewoonde wereld, in een 
onderkomen dat voor dieren is bestemd.  
Daar openbaart zich Gods glimlach aan de wereld, daar komt Hij aan het licht in het Kind van vrede 
en gerechtigheid. En juist dat kwetsbare kind kan ons leren hoe wij de spiraal van geweld, van zonde, 
haat en jalousie kunnen doorbreken, hoe wij de donkere sluier die over onze ligt, kunnen oplichten, 
dwars door alle culturen en religies heen. Dat kind kan ons leren hoe wij God zelf kunnen ontdekken 
in onze wereld.  
 
Lieve mensen, ook onze wereld zucht naar het moment waarop de hemel boven de donkere aarde 
opengaat. Het moment waarop het mensenkind van vrede en gerechtigheid de kans krijgt om 
opnieuw geboren te worden. Wij allen kunnen drager en draagster van dat kind zijn, dat kind dat in 
ons zelf geboren kan worden, het kind waarin God de wereld toelacht, het kind dat vrede en 
verbondenheid, het kind dat de wereld bevrijdt uit de duisternis van kwaad, onrecht en geweld. 
Mogen wij ons hart openen voor dat kind waarin Gods licht, Gods vrede, Gods liefde ten volle straalt 
over de aarde, een geschenk van Godswege.  
 
Woar geet ’t op an met Kesmis? Ik ga ervan uit dat u nu de goede bestemming hebt ingetoetst in uw 
Tom-Tom. Dat u ook gewaarschuwd bent niet dezelfde weg terug te gaan, maar de weg kiest van 
vrede, verbondenheid en geloof in elkaar. Dan zal het nog heel lang kerstmis zijn! 
Amen. 
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