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overdenking
lieve mensen van God,

In het afgelopen jaar heb ik verschillende babies mogen vasthouden. Als oudoom 
van drie achterneefjes, als wijkpredikant op kraambezoek. Dat waren 
indrukwekkende momenten. Ik vraag er niet om of ik het kindje vast mag houden, 
maar als het door de ouders aangeboden wordt, vind ik dat heel fijn. Het zijn intense 
en innige momenten, ze geven vreugde. Het zijn altijd kinderen van anderen, hoewel 
een kind nooit een bezit is, ook niet van de ouders. Ja, het zijn altijd kinderen van 
anderen, dat geeft soms ook wel wat weemoed, en dat zullen mensen die geen 
vader of moeder, opa of oma zijn geworden of zullen worden, herkennen, want het 
krijgen van kinderen of kleinkinderen is allerminst vanzelfsprekend. En voor 
sommigen is het pijnlijk, juist ook als er met Kerst gesproken wordt over het kindje 
dat geboren werd. 

Dit kindje Jezus was niet het bezit van Maria, dat wist ze al toen de engel Gabriël 
haar zijn geboorte aankondigde en wat heeft zij als moeder ook moeten lijden toen 
ze Hem zag lijden, en wat een intens en onbeschrijflijk verdriet toen Hij stierf. De 
Moeder van smarten, wordt ze ook wel genoemd, hoe moeilijk moet dat zijn geweest 
voor haar. En Jozef, zijn positie was ook ingewikkeld. Het Bijbelse verhaal vertelt dat 
hij niet de vader was, maar dat het kind verwekt was uit de kracht van Heilige Geest. 
Het kindje Jezus is een kind van God, zoals alle mensenkinderen dat mogen zijn. 
Maar dit kind van God is heel bijzonder, Hij is er voor ons allemaal. Maria en Jozef 
moeten Hem niet alleen delen met naasten, met herders en wijzen, maar met heel de
wereld, want voor heel de wereld is Hij geboren, dus ook voor u, voor jou, voor mij. 

Het pasgeboren Kind werd in een kribbe gelegd, omdat er voor zijn ouders en Hem 
geen plaats was in het nachtverblijf van de stad Bethlehem. Het ligt in de kribbe, een 
voederbak, zijn wieg was een kribje. En dat klinkt dan wel weer lieflijk, maar dat was 
het niet: het was de erbarmelijke omstandigheid waarin Hij ter wereld kwam en 
daarmee is meteen de toon gezet: dit Kind van God verblijft bij het arme, het 
onaanzienlijke, aan de rand van de samenleving. Daar wil God onder de mensen 
verschijnen, Hij heeft zich ontledigd, en is één geworden met wie geen aanzien 
hebben. Jezus’ geboorte was de eerste daad van solidariteit met hen die leven in 
armoede en met gebrek.

Bij de kribbe van dít kind mogen wij als het ware neerknielen, zoals we zongen Ik 
kniel aan uwe kribbe neer, o Jezus, Gij mijn leven! 

Ik kniel aan uwe kribbe neer… Dat is een intense en innige manier van spreken. Het 
is alsof je even alleen bent met het Kind, vergelijkbaar met de ervaring die ik noemde
van het vast mogen houden van een baby. Het is intens, want het kind geeft jou iets 
moois, maar jij mag het kind ook iets moois geven: en zo is er een aandachtig 
samenzijn. En zo’n aandachtig samenzijn wordt opgeroepen als je neerknielt bij de 
kribbe en zingt: ik kom tot U en breng U Heer, wat Gij míj hebt gegeven. Het is een 
manier van spreken die op verschillende momenten in de geschiedenis van het 
Christendom sterk tot de verbeelding sprak, zoals in het Luthers Piëtisme, in de 17e 
eeuw. Bach hoorde ook bij die traditie, en van hem is ook de melodie van ‘Ik kniel 
aan uwe zetel neer.’ Er zijn heel mooie en innige wiegeliederen ontstaan in die tijd, 



met prachtige beelden, waarmee het kind Jezus wordt toegezongen. Als wieg je het 
in slaap, als je het vasthoudt. Het is kroamskuddn op een innige wijze.

Ik ontdekte kortgeleden een prachtig wiegelied, waarover ik geschreven heb in het 
Kerstnummer van het kerkblad van de Protestantse gemeente, Onderweg. En dit 
machtig mooie lied bracht verinnerlijking teweeg. Even alleen zijn met het kindje dat 
geboren is, niet om het te houden, want je moet het delen met anderen, met vele 
anderen, met allen voor wie Hij geboren is en dat is iedereen. 

Maar die intensiteit en innigheid van het aandachtig samenzijn met Hem, wat doet je 
dat? Meestal spreek ik óver Hem en dat doe ik vaak, want dat is mijn werk en mijn 
roeping. Maar hoe vaak spreek ik mèt Hem, hoe innig is mijn band mèt Hem? Dat is 
een spannende vraag. Ik zeg niet zo makkelijk dat ik Jezus in mijn hartje heb, dat is 
niet echt mijn taal. Maar hoe dichtbij laat ik Hem komen? Koester ik hem aan mijn 
hart, zoals een baby die je vasthoudt? Het was eerlijk gezegd nog nooit zo in me 
opgekomen om het zo te zien, maar het wiegelied zette mij op dat spoor. Het maakte
de geboorte van de Heer bijna fysiek, het kwam er veel dichter door aan de huid, zeg
maar. Hij is ook voor mij geboren, niet als bezit, maar wel als geschenk. En blijkbaar 
mag ik Hem ook een geschenk geven, geen kraamcadeau, geen goud, wierook, 
mirre, maar wel een loflied èn mijn hart. 

Maar wat zeg ik als ik dat zeg: dat ik Hem mijn hart wil geven? Dan zeg ik dat ik Hem
liefde wil geven. Dan zeg ik dat ik Hem wil volgen. Dat klinkt mooi en intens, maar het
is ook spannend en gewaagd. Want Hem liefde geven en aandacht en Hem willen 
volgen, betekent ook dat ik zijn voorbeeld zeg te willen volgen. En dat is echt niet 
simpel, om daadwerkelijk waar te maken waar Hij voor staat en waar Hij ons toe 
oproept. Wil ik Hem mijn hart geven, dan betekent dat ook: daar durven en willen zijn
waar het niet vanzelfsprekend is. Durf ik mij bijvoorbeeld daadwerkelijk te verhouden 
tot mensen die leven in armoede, waar Jezus ons toch het voorbeeld van was, zoals 
ook te horen was in een interview met collega Gerco Veening op Radio Oost, 
afgelopen zondag. 

Durf ik mijn hart echt te geven, en durf ik de liefde die er voor mij is in de komst van 
het Kind van God terug te geven? 

Maar is er voor dat ik iets ga geven of teruggeven niet nog iets anders dat ik me te 
binnen mag brengen als ik me inkeer tot het Kind dat ligt in de kribbe? Ja, jazeker! Ik 
mag me de rijkdom te binnen brengen van wat niet alleen mij, maar ons allen 
gegeven is: namelijk Gods liefde voor ons. 

Het kind dat in de kribbe ligt, is licht. Is het Licht, het Licht van de Vader, Licht van 
den beginne, dat wij omsluierd en gehuld in ‘t vlees mogen aanschouwen. Dit Licht 
mag op mij, u, jou, ons allen, op heel de wereld afstralen. Dat geschenk gaat vooraf 
aan wat wij zelf gaan geven en terugdoen. En bij dat wonder mogen wij innig en 
intens stilstaan met het Kerstfeest. 

En dan mag je dat kind dat ligt in de kribbe toezingen als het Licht in de kribbe: 



O zonlicht, mild en mateloos,
uw gloed heeft mij genezen.
O zon die door het donker breekt
en 't ware licht in mij ontsteekt,
hoe heerlijk zijn uw stralen. 

Amen


