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Lezingen zijn: Jesaja 9:1-6 en Lucas 2:1-20 
 
Preek:  
Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
Mensen zijn onderweg. Op de vlucht soms, op de vlucht voor natuurgeweld of geweld van 
medemensen. Mensen zijn onderweg op zoek naar een leefbaar leven, op zoek naar veiligheid, in 
de hoop dat hun weg niet geblokkerd wordt door hekken of onneembare grenzen. Mensen zijn 
onderweg op hun reizen, mensen zijn onderweg in de geest, met het denken dat niet stil staat. 
Toen u naar deze kerk kwam vanavond bent u ook onderweg geweest, misschien maar even, 
maar toch.  
Twee mensen zijn onderweg in het verhaal dat de evangelist Lucas ons vertelt, twee mensen, 
Jozef en Maria. Twee mensen, het zijn er al haast drie want Maria is zwanger. Onderweg zijn ze op 
bevel van een keizer, die meent de macht in handen te hebben. Een keizer die mensen op weg 
stuurt voor een zinloze actie, want voor een volkstelling is het niet nodig dat je op reis gaat naar de 
plaats waar je familie 1000 jaar geleden vandaan kwam. Want ja, Jozef stamt van David af, maar 
daar zit wel 1000 jaar tussen. Onderweg dus en ze zijn niet de enigen, het nachtverblijf van de 
stad zit vol. Onderweg als de mensheid, mensheid is onderweg vanuit verleden naar toekomst, 
vanuit geschiedenis naar wat komt, vanuit donker naar licht, als volk dat in duisternis wandelt en 
een groot licht ziet of zal zien. Onderweg zoals de aarde die ronddraait om de as, ronddraait om de 
zon en in nog veel groter verband in beweging en onderweg is met een vliegende vaart. Zo zijn 
Maria en Jozef onderweg in een groot verband in plaats en tijd.  
En dan is de tijd gekomen dat zij, Maria, haar kind zal baren. Haar kind, haar zoon, is onderweg. 
Nieuw leven ziet het levenslicht, de longen vullen zich met lucht, gehuil klinkt en wordt getroost. En 
even is het kind niet onderweg maar ligt het in een voederbak. Op de aarde, bij mensen, als zoon 
van Maria, maar ook als kind van God en zoon van God. Engelen zijn onderweg, herders gaan 
onderweg, naar het kind en weer terug, dit verhaal kent veel beweging. Onderweg en God is 
onderweg, God gaat met al die mensen mee, die onderweg zijn, God wordt zichtbaar in dit kind, 
herders zien het en prijzen God, spreken over wat is gezegd. Vrede op aarde, dat zeggen de 
engelen ook en misschien zongen ze het ook. Vrede op aarde. 
Maar er staat niet dat de vrede op aarde is, het woordje “is” ontbreekt. En volgens mij kun je het zo 
lezen dat de vrede ook onderweg is. Toen Jozef en Maria leefden was het geen vrede, ook geen 
vrede op aarde. Er was de romeinse vrede, maar die ging gepaard met de politiek van “verdeel en 
heers”, met uitbuiting, de stad Rome werd rijk doordat de bezette gebieden werden 
leeggeplunderd. En dat is geen vrede, geen politieke vrede. Wij kennen in onze tijd niet de vrede, 
tenminste niet wereldwijd. Mensen op de vlucht voor geweld, mensen die worden tegengehouden 
op hun reis naar veiligheid, dat is niet de vrede, niet de vrede van God, niet de vrede van het kind 
dat geboren is. Dat herders in beweging komen, de mensen die als onbetrouwbaar te boek staan 
op dit moment juist betrouwbare getuigen naar voren komen, dat is wel de vrede van God, de 
vrede van dit kind. Maar daarmee is de romeinse onvrede niet weg. En als wij hier in de kerk 
zitten, dan mag dat een gevoel van vrede geven en ik hoop dat dat zo is, maar dan ook is de vrede 
wereldwijd niet aanwezig. De kerstbestanden, als ze er al zijn, zijn mooi als rustpunt tussen 
gevechten in, maar kun je ook niet met “vrede” aanduiden, vooral niet als je weet dat de gevechten 
zo weer kunnen beginnen. Vrede gaat altijd samen met recht en rechtvaardigheid. Vrede op aarde 
is vrede onderweg.  
Vrede komt, dat wil ik geloven. Ik wil dat geloven vanwege dit kind, en ook omdat ik natuurlijk wel 
weet dat hij veel heeft gesproken, veel heeft gedaan, ik ken het vervolg en ik neem aan dat u dat 
ook wel weet. Het blijft niet bij kerst, het blijft niet bij de geboorte alleen. Ik wil geloven dat vrede 
wereldwijd geen utopie is, geen losgeslagen ideaal, maar werkelijkheid kan worden, op alle 
kerstmarkten. En ook dat wij daar als mensen echt wel iets aan kunnen doen en als dat betekent 
dat de grenzen van Europa open moeten, misschien moet dat dan maar, ook al weet je niet wie er 
binnen zal komen. Plaats in het nachtverblijf genoeg, en anders bouwen we er toch wat bij? Dan 
zijn er gelijk weer wat minder bouwvakkers werkeloos. En als vredestichten betekent dat je juist 



mensen moet helpen op de plaats waar ze wonen, zodat ze niet hoeven te vluchten, dan doen we 
dat. Wij zijn er als land rijk genoeg voor.  
Vrede is onderweg, zoals God onderweg is. God onderweg met mensen en dat wil dat kind, die 
Jesus, ook zeggen. Dat zegt zijn geboorte en zijn leven ook. God onderweg met mensen, God 
onderweg naar mensen en met mensen mee, met de mensheid, met de aarde in zijn vliegende 
vaart door het heelal. God onderweg met mensen, met alle mensen, ook met de mensen op de 
vlucht, ook met de mensen voor de hekken, ook met de mensen die lijden door zinloze bevelen 
van machthebbers zonder wijsheid. God die met mensen meegaat, het zal erin resulteren dat 
laarzen die dreunend stampen op weg naar de strijd en mantels waar bloed aan kleeft als gevolg 
van geweld dat die laarzen en die mantels er niet meer zullen zijn. God die met mensen meegaat, 
het zal de hemel op aarde zijn, de hemel onderweg naar de aarde. God die zichtbaar is geworden 
in deze zoon, in dit kind, zoals God zichtbaar kan zijn in al zijn of haar kinderen. God die dus 
zichtbaar kan worden in ons, in u en in mij. Wij, als mensen onderweg, wij zijn lichtdragers, kunnen 
dat zijn, wij zijn vredestichters, wij kunnen dat zijn, wij doen recht, wij kunnen dat, dat is ons 
gegeven in God en in Jesus zijn zoon, die zijn weg ging en onder andere voorbeeld was. Jesus 
was meer dan een voorbeeld, maar ook voorbeeld. Wij kunnen dat voorbeeld volgen. Wij als 
mensen, wij hebben de mogelijkheid om dreunende laarzen te stoppen. Wij kunnen vrede stichten, 
in Gods naam. Jesus de messias, de redder, heeft dat mogelijk gemaakt, dat mensen dat kunnen. 
Hij heeft dat laten zien, op de plaats waar hij leefde en in zijn tijd.  
In de liturgie staat een tekst afgedrukt: 
En het geschiedde in de nacht der nachten 
dat er een kind ter wereld werd gebracht. 
In Bethlehem, Gods antwoord uit den hoge 
om alle leed en lijden te gedogen,- 
een licht dat schijnt voor alle volken in de nachtverblijf 
als woord dat sterker is dan alle machten.  
 
Een woord sterker dan alle machten, dat woord is onderweg gegaan en gaat steeds weer 
onderweg. Een woord sterker dan de machten, in alle kwetsbaarheid sterker dan machthebbers 
die soldaten met dreunende en stampende laarzen op pad sturen om geweld te plegen. In alle 
kwetsbaarheid sterker dan dat wat de vrede verhindert. In onze kwetsbaarheid sterker dan de 
machten. Te mooi om waar te zijn? Ik dacht het niet.  
 
Amen.  


