
Oude Kerk, Eerste Kerstdag, 25 december 2016 
ds. Johan Meijer 
 
 
Schriftlezingen Jesaja 52: 7-10 en Johannes 1: 1-14 
 
preek 
gemeente van Hem die ons geboren is, Jezus Messias, 
lieve mensen van God, 
 
Een paar dagen geleden kwam er een bericht via een sociaal medium bij me binnen: “Hoi Johan, 
bij het lezen van dit artikel moest ik aan jou denken. Vooral door je preek van een poos geleden 
over de staf van Mozes die in een draak veranderde. Dit is weer eens een andere manier om naar 
Kerst te kijken.” 
 
Een stukje uit het artikel: 
 

Ik ben nog steeds op zoek naar een Kerstkaart waar een rode draak op staat in het 
geboorteverhaal,  die op de loer ligt temidden van de koeien en lammeren, wachtend om 
het kindje in de voederbak te verslinden. Geen van de Evangelisten vertelt over deze 
onwelkome gast in Bethlehem, maar de Openbaring doet het. Johannes schildert een 
zevenhoofdig, tienhoornige rode draak op het vreedzame Kerstdoek. Openbaring 12.  

 
En opeens ben ik 17 jaar terug in de tijd.  
 
Het was 1999, en ik mocht voorgaan met Openbaring 12 als tekst. En dit werd toen gegeven aan 
woorden die een lied werden.  
 
 

Licht der wereld, pas geboren klein en kwetsbaar mensenkind, 

uit een vrouw die uitverkoren door de hemel werd bemind. 

Maar een draak wilde het verslinden, blind van haat,  

wilde van het goede winnen met zijn kwaad 

 

Oorlog werd het tussen beide. Licht en duister voerden strijd 

satan, slang, die aartsverleider tegen de gerechtigheid. 

Maar de duiveldraak moest buigen,het gedrocht! 

Hemel-eng’len hebben juichend overmocht. 

 

In de hemel hard verslagen, maar op aarde woedt hij voort, 

kronkelend door mensendagen, waar hij levenslicht verstoort. 

Slang, die slist en schreeuwt en aanvecht en verwart. 

Draak, nóóit sterker dan wie oprecht is van hart.  

 
Heftig, of niet dan? Heftig, maar wel waar. Heftig, maar al te waar. Heftig, want zo gaat dat al zo 
lang er mensen zijn op aarde.  
 
Het allereerst was er Licht, tevoorschijn gesproken door de EEUWIGE. Er was licht in de chaos, 
midden in de chaosmachten kwam er klein en kwetsbaar licht en dat brak door op volle sterkte 
toen God daar woorden aan gaf. Gebiedend, maar met zachte stem: Er zij licht en het was er. Het 
kwam er.  



 
Maar mocht het er zijn? Mocht het Licht, het kwetsbare, mooie, breekbare Licht er zijn? Of...  
 
Ja nou en of: het mocht er blijkbaar niet zijn. Waar licht verschijnt gebeurt wat. Daar komen 
chaosmachten in opstand. Daar komt de status-quo in opstand, daar komt alles wat altijd rustig 
lag te sudderen tot een soort van explosie.  
 
Lang en breed was er de macht van Koning Herodes, wie de Kerststoet meemaakte, die heeft 
hem gezien. Voor wie het niet meemaakte even een schildering. Herodes hebben we neergezet 
als een zeer sluwe, maar ook zeer agressieve en paranoïde figuur, die er achter kwam dat er een 
koningskind geboren was in zijn Koninkrijk en hij wilde dat wel eens even uitvlassen over het waar 
en hoe en wanneer... en de Schriftgeleerden moesten erbij... en owee... bijna, bijna... ze zeiden 
Bethlehem en het was Bethlehem. De hulde die deze Koning wilde bewijzen, was dat hij dit kind 
wilde uitroeien en vermoorden, en daartoe heeft hij alle jongetjes in Bethlehem van twee jaar en 
jonger laten ombrengen. De Kindermoord in Bethlehem, Matteüs vertelt er over en gelukkig maar 
valt dit verhaal altijd wat onder de schaduw van onze Kerstboom en Kerstdiner, want het is geen 
gezellig verhaal, geen fijn Kerstverhaal, en het is ook niet gezellig dat ik dit nu, Eerste Kerstdag 
zomaar vertel, nietwaar? 
 
Maar dit is de werkelijkheid. Waar licht gaat stralen, doorbreken, daar komen boze machten in het 
geweer. Kijk die draak heeft iets buitengewoon luis over zich. Die slaapt, die ziet er wel grappig uit 
in zijn luie slaap. Maar owee als die kracht wakker wordt. Hoed je dan. Wees dan op je hoede.  
 
Als het licht doorbreekt gaat het over jouw licht, uw licht, ons licht. Dat pure witte of stralend 
gloedvolle zonlicht, dat door God gegeven is, dat God is, puur Licht, pure Liefde, niets anders dan 
dat. Dat breekt soms door als een Lichtstraal. Of het geeft je een doorbraak met groot 
overweldigend Licht, of het blijft achter je wolken verborgen. Dat Licht van den beginne, waarover 
Johannes zegt dat dát meekwam in het Woord dat in de Wereld kwam en dat herkend werd in die 
ene mens: Jezus. Jezus van Nazareth. Johannes vertelt geen geboorteverhaal zoals Lucas en 
Matteüs, Johannes doet het filosofisch en wonderschoon. En zeer diepzinnig. Maar ook zeer 
realistisch: dit is de wereld, dit is de werkelijkheid, dit is jouw leven, dit is wat er gebeurt als er licht 
straalt, als jouw licht doorbreekt. Dan komt er weerstand, tegenwerking, misschien geweld.  
 
Ach werkelijk toch... we hoeven het niet meer uit te leggen of te vertellen. Weer een aanslag, weer 
en kaping, weer al dat agressieve gepraat van wie leidsman van ons land wil worden... Want het 
Licht mag er niet zijn, blijkbaar, evenmin als de regenboog aan kleuren van schoonheid van 
diversiteit van wie mensen zijn in al hun ethniciteiten, afkomsten, religies, ideeën, kwaliteiten, 
talenten, originaliteiten, spiritualiteiten.... Nee... dat is eng, bedreigend, daar schreeuwen we 
tegenin als een draak die vuur spuwt...  
 
Ik ben daar klaar mee, lieve mensen. Ik ben daar werkelijk helemaal klaar mee. En dat zeg ik niet 
stoer, maar dat zeg ik vol liefde en licht. Dat zeg ik vol warmte en hoop, vol vertrouwen en hoop. 
Dat zeg ik jullie en u, omdat al het luisteren naar al die schreeuwende draken je zoveel sloten 
energie en tijd kosten dat die heel jouw zelf, en dus heel jouw ziel in het duister kunnen zetten. 
Heel jouw wezen kan ondersneeuwen, in verdrukking raken. Heel jouw wezen kan niet kapot 
gemaakt worden, dat kan namelijk nooit, want dat wezen is van God en met God, Licht van Licht 
is dat wezen. Maar het kan verstopt raken. Zozeer dat je soms denkt: waar doe ik dit voor, wat 
heeft het voor zin. Dan staat de draak op zijn hardst te blazen en blaast je bijna van de sokken. 
Dan geef je gehoor aan degene die het best kan redeneren, die de grootste spierballen heeft, die 
weet ik wat voor macht voor zichzelf bedacht heeft. Herodussen in jouw leven.  
 
Maar: grote hoop en diep Evangelie vandaag en alle dagen van ons leven! Johannes de 
Evangelist zegt ons dat de duisternis het Licht niet heeft overmeesterd, niet in de greep gekregen, 
niet kapot gemaakt, maar dat het is doorgebroken. 
 
Kerst is een ongelooflijke doorbraak van Licht. Ja, met een lief kindje, ja met tederheid van 
herders en engelen, van Maria en Jozef, jazeker júist met die tederheid. Maar ook met grote en 



trefzekere kracht. Zo heeft God verbinding willen maken met deze wereld. Hart van de hemel, hart 
van de aarde willen elkaar raken. Het grote warme geweldige en nooit meer te doven licht gaat 
door het hart van mensen heen en straalt, straalt, straalt de wereld in. Wat de wereld er van 
vindt... O je kunt er van uitgaan dat je weerstand zult ondervinden. Maar wat de wereld er ook van 
vindt is dat er verbinding ontstaat tussen de ene en de andere lichtdrager, nieuwe verbinding, 
vernieuwde verbinding en dat het netwerk van Licht steeds groter wordt, steeds meer, dieper, 
vrediger. Dat jij aangaat op volle sterkte en dat kun je niet geloven misschien, maar toch kan het 
wonder je overkomen. Het wonder dat maakt dat dit de eerste dag van de rest van je leven is... 
 
Daarover heeft mijn leermeester en dierbare vriend Niek Schuman een lied geschreven. In 1997 
gaf hij mij het boekje waar dat lied in staat en schreef er voor in: Voor Johan, ter herinnering aan 
ons werk “in het Licht van Pasen”,  
 

Om de eerste dag van de rest van ons leven, 
om het licht dat telkens weer doorbreekt, 
om de warmte die de kilte verdrijft, 
om de geuren van groen om ons heen. 
 
Om de mensen die wél worden bevrijd, 
om wie zich niet neerleggen bij onrecht, 
om wie opstaan tegen leugen en bedrog, 
om wie werken aan een andere toekomst. 
 
Om wie zich geven aan het welzijn van mensen, 
om wie verzorgen, verbinden en genezen, 
om wie een toevlucht zijn voor ontheemden, 
om wie vertroosten, verzachten en sterken. 
 
Om wie het patroon van geweld wil verbreken, 
om wie het oude liedje niet meer wil zingen, 
om wie het waagt zonder te willen winnen, 
om wie nieuwe wegen zoekt, ook de smalle. 
 
Om alle kinderen die ons leven versieren, 
om alle momenten van vrolijk plezier, 
om alle vriendschap, gemeenschap en liefde, 
om alle verrukking van kunst en cultuur. 
 
Om alle getuigen wier woorden nog spreken, 
om alle opwekkende mooie verhalen, 
om alle goede gebaren en wenken, 
om alle dromen en daden van hoop. 
 
Om de laatste der dagen, het diepste geheim, 
als alle tranen zullen worden afgewist 
en alle ogen zullen worden geopend 
in het zoete licht van de morgen: 
 
Halleluja, halleluja, halleluja! 

 
 
Amen 


