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Schriftlezing Lucas 1: 1-14 

 

overdenking  

 

gemeente van Hem die ons gegeven is, Jezus Messias, 

lieve, lieve mensen van God 

 

Zijn wij Kerst kwijt geraakt? Dat is de eigenlijke vraag achter het “Lost Chistmas”, de titel van deze 

jeugdkerstnachtdienst. We volgen in onze jeugddiensten altijd het jaarthema van onze Protestantse 

gemeente en dat is dit jaar “Verliezen en vinden”.  

 

Zijn wij Kerst kwijtgeraakt? Dat is de vraag.  

 

Welke Kerst, zou je dan allereerst moeten vragen. De Kerst van je jeugd, toen alles zoveel fantastischer was, 

kerken nog vol zaten, er nog genoten kon worden van grootse samenzang en het Ere zij God nog 

onbekommerd gezongen mocht worden? Dat is aan jezelf om daar een antwoord op te geven, ik zou 

zeggen: van dat gevoel vinden we vanavond iets terug. Maar het is ook maar net hoe je dat zelf wilt zien.  

 

Wat dan wel? Wat zijn we dan kwijtgeraakt? De Kerst in het gezin, toen het gezin nog compleet was, je jong 

was, je samen Kerst vierde, dat een vast patroon had, zoals in mijn geval: nog geen Kerstnachtdienst, dat 

kwam pas later in mn leven, maar wel Kerstmorgen samen naar de kerk, en op de avond van de eerste 



Kerstdag samen aan tafel, met de mooie bordjes, die ik nu in mijn kast heb, en die ik tevoorschijn haal op 

heel speciale momenten... en dan... het enige moment in het jaar: samen Kerstliederen zingen. En dan op 

Tweede Kerstdag een volkskerstzang in de sporthal, die hal waar ik alle andere dagen van het jaar zo'n 

enorme hekel aan had, behalve die ene dag, als daar inderdaad massaal, werd gezongen door heel het volk. 

Zulke herinneringen... van toen, en thuis en vroeger, is dat wat je kwijt bent? 

 

Of ben je gaandeweg je leven een soort van frisse tegenzin gaan ontwikkelen tegen Kerst, die steeds vroeger 

begint, bepaalde liedjes die door alle luidsprekers knallen, soms zelfs al voor Sinterklaas, die je horendol 

maken, zeker als je er de hele dag in moet werken. Ben je daardoor Kerst kwijt geraakt, dat je het daar mee 

associeert. 

 

Of dat je het associeert met steeds explosievere commercie, steeds hogere verwachtingen aan de 

kleurstelling van de kerstboom, de kleding, het kerstdiner of weet ik wat, dat je al eind november in de 

stress zit hoe je het allemaal moet bolwerken, en wanneer je al die kerstkaarten moet schrijven en of je ze 

nu wel of niet ieder jaar weer moet sturen naar al je ooms en tantes en neven en nichten, met name aan 

diegenen die nooit iets terugdoen... Is jouw Kerst dan wat ontspoord geraakt, misschien? Het slachtoffer 

geworden van alle verwachtingspatronen die altijd maar op je afkomen en waar je aan denkt te moeten 

voldoen? 

 

Of ben je met Kerst de kerk kwijtgeraakt, omdat je überhaupt kerk en geloof wat kwijt was en je ook -

wellicht terecht- vond dat je er ook nog maar weinig vond wat je echt kon raken, echt kon voeden, dat je het 

maar een hol ritueel bent gaan vinden, of sterker nog: een ronduit kwalijke zaak als je hoort wat kerk, 

geloof, religie allemaal teweeg kan brengen in mensenlevens, of groter nog: aan grote conflicten, tot 

oorlogen toe. Ben je met Kerst en al die andere dagen van het jaar de taal van geloof kwijtgeraakt, omdat 

die je is gaan tegenstaan?  

 

Zeg het maar... ieder heeft zo eigen redenen om een soort van Lost Christmasgevoel te hebben. Zeg het 

maar... jij bent het die dat het best van jezelf weet, en dat weten en dat gevoel daaronder mag er zijn! Niks 

mis mee, geen oordeel erover, jij bent jij, en jouw gevoel is dat van jou. Er wordt al genoeg over je 

geoordeeld en van je verwacht of soms zelfs geëist, laat je eigen gevoel er maar eens even zijn. Ben jij Kerst 

kwijtgeraakt in je leven, of elementen ervan? 

 

En zijn wij het kwijtgeraakt? Samen, met elkaar, als samenleving, als wereld, als kerk, als geheel?  

 

Ja soms wel, denk ik. Soms is het inderdaad zo dat Kerst en Kerst twee zijn. Dat dat éne verhaal, dat Bijbelse 

verhaal over Jezus' geboorte, vanavond nog weer voorgelezen, dat dat éne verhaal vermengd werd met 

zoveel andere verhalen en werkelijkheden. Dat dat éne verhaal aangepast moest worden, omdat het anders 

wellicht te vreemd zou zijn, te onaangepast en te bizar ook.  

 

Dus ja... keizer Constantijn bedacht in 330: Jezus, die toen al verheven was tot Goddelijke status, die 

verdient een Goddelijke geboortedag, zoals Keizers die hadden, maar laat het dan niet die van Julius Ceasar 

zijn, maar samenvallen met een moment waarop mensen helemaal in extase raakten: dichtbij de 

midwinterzonnewende. Ja, dat zou wat zijn, dat heidense feest een christelijke invulling geven. Ja, dat zou 

wat zijn, die heidense kerstboom christelijk vullen met Kerstballen, waardoor die boom zou gaan lijken op 

de boom van kennis van goed en kwaad uit Genesis. Ja, dat zou wat zijn, want is met Kerst het paradijs niet 

weer opnieuw ontsloten. We zongen het net nog: Want het aardse paradijs is vannacht gekomen. Nou mooi 

toch, we vermengen de culturen: dat Bijbelse verhaal voegen we in in plaatjes die we kennen, en wie weet 

komt het dan goed. We maken van wijze zieners drie koningen, dat is acceptabeler dan dat we zouden 

moeten geloven dat ze drie, of zes of zeven wijze zieners waren die werkelijk wel door hadden wat er in de 

wereld te koop was, alleen niet zo goed wisten hoe een ware koning niet in een paleis woont. Zulke 

dingen... 

 

Ja, we zijn vanalles kwijtgeraakt. Dat Jezus een joodse jongen was, geheel en al in die traditie geboren en 

ingegroeit, o wee... toen ik 25 jaar geleden begon te studeren was dat nog een zeer gevoelig punt. Nee, 



Jezus was, ja wat was ie eigenlijk... als ie maar niet joods was. Maar dat was ie, en daar geen discussie over. 

Maar owee... is Kerst nu opeens ook discriminerend, rolbevestigend... had Jezus geen meisje moeten zijn, of 

een zeer donkergekleurde homo met een ernstige lichamelijke handicap. Mogen we het woord Kerst nog 

wel gebruiken, want ja, dat is ook zo Christelijke en dus niet universeel genoeg... Owee...  

 

Wat we mogelijkerwijs kwijtgeraakt zijn is de kern. En ik ga daar nu geen dogmatisch antwoord op geven, 

daar komen we namelijk niets verder mee. Het antwoord over de kern van Kerst is hier in deze ruimte 

bijvoorbeeld ook gisteren gebeurd, in alle kwetsbaarheid en zo open en universeel als het maar kan. Het 

antwoord over de kern van Kerst wordt op de meest bijzondere plekken gedeeld, zoals op de Bornse Markt, 

afgelopen woensdag toen er een kraampje was ingericht voor de plotseling overleden marktkoopman 

Herman Westerveld, in alle teerheid een ritueel van verbinding dat harten raakte. De kern van Kerst was er 

bij het kinderkerstfeest, precies een week geleden, het was hemels, want er was echt contact en echte 

aandacht bij bijvoorbeeld het prachtige verhaal over Vadertje Panov, dat je maar eens moet opzoeken of 

googelen een dezer dagen. De kern van Kerst was er bij het ouderenkerstfeest afgelopen dinsdag, prachtig, 

ontroerend, iemand die me zegt: ik heb een fijne week, er zijn veel kerstfeesten en dan kom ik onder de 

mensen, heerlijk toch? De kern van Kerst was er bij de kerstviering in Villa Meijling, hemels, met een 

indiaanse blokfluit, waar al onze zielen rustig van werden, als speelde er een herder op het veld. De kern 

van Kerst was er gisteren bij de Kerststoet, en dat zeg ik echt niet omdat ik van de Kerststoet ben, maar 

omdat het heel de dag zo verbindend, wonderschoon en waar was dat ieder mens telt. De kern van Kerst 

mag er vanavond zijn, hier nu, jong en oud bij elkaar, lieve mensen van God, door Hem bemind en gewild, 

liefgehad tot in het diepst van je vezels.  

 

De kern van Kerst mag teruggevonden worden voor jou en voor u, hoe je dit feest ook vorm geeft, hoe je 

ook je kalkoen eet, of je biologische lichte maaltijd, hoe je ook bent, wat je ook precies gelooft of niet 

gelooft, de kern mag zijn dat de hemel je bemint en jou een medemens gegeven heeft die op jou lijken wil, 

die je in ieder geval helemaal begrijpt, of aanvult, of hoedanook wil kennen. Een medemens in een 

mensenlichaam, net zo kwetsbaar ter wereld gekomen als jij. Misschien in andere omstandigheden, maar 

toch wel in grote liefde ontvangen en geboren. En dit Kind, zijn huidskleur doet er even niet toe, evenmin 

zijn geslacht of geaardheid, of wat dan ook, dit Kind kreeg namen. Jezus: God redt. En Immanuël: God met 

ons. Die laatste naam heeft dit jaar voor mij een grote betekenis, in het vinden van die Naam is er het 

vinden van mezelf, en daardoor het vinden van een diep en ontroerend geheimenis, dat Kerst mag 

betekenen dat je jezelf terugvindt. In al je dimensies, talenten, mogelijkheden. Omdat God met je is en je 

dat op een of andere wijze mag beleven en ervaren. Omdat God met ons is en zijn Licht met ons wil delen, 

dat grote, prachtige, stralende licht, dat geboren mocht worden bij ons en in ons, of misschien ben je nog in 

afwachting, maar dan is het de belofte dat het zal gebeuren: Het Licht dat je kwijt was, mag je hervinden, in 

diepe ontroering en met een innerlijke vrede, waarover de engelen zo mooi zongen, hemelse muziek: vrede 

voor jou, lief, lief mensenkind van God! 

  

Amen  


