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titel: Mensen onderweg en niet alleen 

Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
In het nog steeds besneeuwde landschap zag ik ze lopen, de dag nadat de woorden 
“Code rood” vaker dan ooit hadden geklonken en al het andere nieuws hadden 
verdrongen. Ik zag ze lopen een man en een vrouw in het witte landschap en hun 10 
kleding stak fel af. Goed zichtbaar waren ze en ik herkende hen. Toen ik zwaaide 
herkenden ze mij ook, op mijn fiets. Een man en een vrouw die samen op weg waren 
in een witte wereld terwijl de zon scheen.  
Deze twee zijn ook symbool. Zij zijn symbool voor de mensheid die onderweg is, 
steeds maar onderweg van A naar Beter zo men hoopt, maar in ieder geval van a 15 
naar b. Mensen onderweg van de wieg tot het graf, in hun leven dat als een 
geschenk gegeven is. Mensen samen en soms ook alleen, zonder andere mensen. 
Maar dan wel open, misschien wel meer open, voor wie men ontmoet. Of niet?  
Mensen op deze aarde, die woorden horen. Woorden met effect in allerlei soorten. 
Soms jagen woorden angst aan. Mensen die weten van andere mensen die hen 20 
angst aan kunnen jagen. Wij sluiten onze huizen af als we weggaan, wij bewapenen 
ons met wapens om ons te kunnen verdedigen, de medemens, de onbekende 
medemens, wie is hij, wie is zij? Is zij of hij te vertrouwen of lopen we haastig door 
naar de volgende weg in het donker, blij met de lantaarnpaal die licht geeft, blij met 
de vertrouwde omgeving die opdoemt? Hoe zijn wij onderweg in deze tijd, waarin 25 
wereldleiders idiote dingen zeggen en doen, waarin wereldvrede hoogstens een 
mooi woord is? Hoe zijn wij onderweg, en hoe zijn zij onderweg die proberen een 
onderkomen te vinden in één of ander kamp totdat ze daar ook weer weg moeten of 
weg gaan? Hoe zijn zij onderweg, de vluchtelingen en de vreemdelingen die nergens 
welkom zijn, waar iedereen bang voor is?  30 
“Wees niet bang”, zo zegt de engel tegen herders. “Wees niet bang, want ik kom 
jullie goed nieuws brengen.” “Wees niet bang, want ik verkondig jullie grote 
blijdschap.” Misschien dat het zien van de engel de herders angst aan joeg omdat 
men in die tijd dacht dat het zien van een engel betekende dat het laatste uur 
geslagen had. Misschien dat het zien van de engel de herders angst aan joeg omdat 35 
ze maar al te goed wisten dat zij niet de eersten waren die bezoek van een engel 
konden verwachten. Zo hoog stonden ze niet aangeschreven de herders. 
Kroongetuige zouden ze niet worden, getuige zouden ze niet worden, bij geen enkele 
rechtszaak. Men geloofde niet dat ze waarheid konden spreken. En de herders 
werden niet vertrouwd als het ging om de omgang met jonge vrouwen bijvoorbeeld. 40 
De hasdak metoo was er nog niet, maar zou in hun geval vaak gebruikt zijn. En 
uitgerekend zij krijgen dat bezoek, zij krijgen deze woorden te horen. De evangelist 
Lucas laat ons vreemde woorden horen, gaat als het ware bijzondere wegen om zijn 
evangelie, zijn verhaal te vertellen. “Wees niet bang”, dat zegt de engel en de 
herders gaan op weg om een kind te zoeken. De herders gaan onderweg, zijn als 45 
mensen onderweg, alleen en samen, met elkaar en met een groot geheim, een grote 
vreugde.  
De engel was onderweg en niet alleen zoals blijkt. De grote vreugde heeft te maken 
met de geboorte van een kind. Een kind geboren onderweg, een man en een vrouw 



onderweg in opdracht van een machthebber. Een man en een vrouw onderweg als of 50 
ze vluchtelingen zijn, in ieder geval is er geen plaats voor hen in het nachtverblijf van 
de stad. Een man en een vrouw onderweg in een groot plan van de machthebber. 
Alle inwoners van het rijk moeten zich laten inschrijven. Dat was een groot deel van 
de wereld zoals die toen bekend was. Het is heel groot wat hier gebeurd en 
tegelijkertijd vindt het plaats in het verborgene, in het kleine waar amper plaats voor 55 
is.  
De engel was onderweg en een grote groep was bij hem. Zij prijzen God met 
woorden die zo langzamerhand heel bekend zijn geworden. Woorden die spreken 
over de aarde waar de mensen wonen en over de hemel waar God is. Maar God is 
ook bij de mensen, want hemel en aarde raken elkaar in de woorden van de engelen, 60 
hemel en aarde zijn samen op weg, zijn samen onderweg.  
Mensen zijn onderweg, samen of alleen onderweg. En dit verhaal leert dat mensen 
niet alleen onderweg zijn, ook niet als ze zonder andere mensen zijn. Dit verhaal 
leert dat God met mensen mee gaat, met alle mensen mee gaat. Dat is het geheim 
van dit verhaal, het geheim van herders die mogen spreken, het geheim van herders 65 
die hun kudde schapen achterlaten alsof het niets kost en alsof niemand de schapen 
zou kunnen roven. Deze herders tonen dat hun angst echt weg is, ongewapend gaan 
ze op weg om een kind te zoeken met alleen maar de vage omschrijving dat het in 
doeken gewikkeld is. Deze herders laten de deuren van hun huizen open, als teken 
dat dat kan, als teken dat in het kleine het grote van machthebbers en bewapende 70 
machten overwonnen wordt en overwonnen is. Dat kan en is als de hemel de aarde 
aanraakt, als de aarde gekust wordt door de hemel.  
Mensen zijn onderweg, ook bij de profeet Jesaja. Als een volk dat in duisternis 
ronddwaalt en een groot licht ziet. Vrede ziet, de laars die dreunend stampte wordt 
een prooi van het vuur. Verbrand wordt de mantel die in bloed was gewenteld. Vrede 75 
zichtbaar, aanwijsbaar in een geboren kind, met grote namen, namen die het kind 
van Maria en Jozef nooit heeft gehad, tenminste niet allemaal. Maar wel namen die 
klinken als klokken, namen die klinken, als klokken die geluid worden, namen van 
verwachting en hoop en geloof dat het zijn zal, God met ons, God met ons mee. In 
de persoon van dit kind, maar ook in de persoon van engelen, van Jozef en Maria 80 
van herders en wie allemaal meer.  
In een besneeuwd landschap zag ik ze lopen, die twee en in mijn beeld liep een 
engel met hen mee, in mijn beeld liep God met hen mee, zoals God als een engel 
met ons meegaat.  
In een besneeuwd landschap zag ik hen lopen en de zon scheen. De zon scheen als 85 
een groot licht, ook voor wie in duisternis ronddwalen. Een groot licht, licht van een 
geboren kind, licht dat schijnt en vreugde geeft, licht dat maakt dat men jubelt als bij 
de oogst.  
Licht in de duisternis, om te delen, om door te geven, als teken van vrede, als teken 
dat God met ons is. Licht onderweg, eindeloos onderweg, met mensen mee, voor de 90 
tijd, na de tijd, en in het midden van de tijd. 
 
 
 
Licht bij ons, gegeven en ontvangen. Licht om mee te nemen al is het dan 95 
symbolisch en niet letterlijk. Licht in duisternis, in elke duisternis, ook in de duisternis 
van de mens, de duisternis van de angst. Licht dat duisternis verdrijft, als de hemel 
die de aarde raakt, kust, wakker kust. Amen.  
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