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luisterfragment
We gaan zo dadelijk luisteren naar een stukje uit de column, Lieve |Marianne, 
uitgesproken door Peter Heerschop op vrijdagmorgen 21 september jongstleden op 
radio 538. In zijn gesproken columns blikt Peter Heerschop op een humoristische en 
scherpe manier op de voorbije week. In die week was onder andere Boer Zoekt 
vrouw begonnen, en speelde de vraag of Bert en Ernie ècht een stel zijn, Koning 
Willem Alexander sprak de troonrede op Prinsjesdag, en in Oss vond een ongekend 
drama plaats... Vier kinderen van een basisschool uit Oss kwamen om  het leven, 

Wij kwamen de week erna voor het eerst samen om deze jeugdkerstnachtdienst voor
te bereiden. De column had geraakt, diep geraakt... We besloten om het jullie 
vanavond te laten horen. En er de titel van deze dienst aan te ontlenen en die uit te 
werken als thema, in het kader van ons jaarthema 'Ik ben voor!' Ik ben voor niets 
anders dan samen!

overdenking
Gemeente van de Heer die ons geboren is,
lieve mensen van God

Vanmiddag was het exact tweehonderd jaar geleden dat het meest beroemde 
kerstlied allertijden geboren is: Stille nacht. Op de middag voorafgaand aan 



Kerstavond 1818 gaf het orgeltje van het ingesneeuwde bergdorp Oberndorf in 
Oostenrijk de geest. En op zo korte termijn kon dat orgeltje niet meer gerepareerd 
worden om diezelfde avond al weer te kunnen functioneren. Joseph Mohr, kapelaan 
in Laufen schreef inderhaast de tekst. Zijn goede vriend, Franz Xaver Gruber, de 
onderwijzer en organist in Oberndorf componeerde de melodie. Een 
gelegenheidslied dus, en critici -want die zijn er ook !- noemen het spottend een 
verlegenheidslied, dat geboren werd in een vriendschappelijke samenwerking. Stille 
Nacht, geschreven voor twee solostemmen, koor en gitaar werd wereldberoemd, en 
wordt ook deze nacht over heel de wereld in ontelbare talen gezongen. Ook hier, 
waar wij als eerbewijs aan het jarige Stille Nacht dit lied een centrale plek gegeven 
hebben bij het hoogtepunt van onze onze dienst: het samen delen van het Licht.

Zij waren goed op elkaar ingespeeld, deze vrienden met verschillende gaven, Joseph
en Franz. We zijn goed op elkaar ingespeeld, zegt de verkoopster van een niet nader
te noemen kledingzaak hier in Borne, exact 200 jaar na de geboorte van Stille Nacht,
dat moet ook wel in deze drukke dagen. Goed op elkaar ingespeeld zijn, omdat er 
niets anders is dan samen, dat geldt voor de vele velen die in de afgelopen dagen 
topprestaties moesten neerzetten om het Kerst te laten worden. Collegiale 
samenwerking is een mooi voorbeeld van 'niets dan samen'. De tekstdichter en de 
componist. De vrouw van de visuele uitbeelding en de man van het woord. De 
dirigent en de uitvoerende. 

En wat dacht je van een orkest, een brassband bijvoorbeeld. Niets dan samen, want 
samen breng je die unieke klank voort, waar wij vanavond weer van mogen genieten.
De Euregiobrassband, onder leiding van Ronny Buurink. Met al die klanken, al die 
klankkleuren, die samen dat unieke geheel vormen, dat alleen kan klinken door heel 
toewijd samen te spelen. Niet alleen de dieren in de stal speelden samen, volgens 
het mooie “Midden in de Winternacht”, maar dat doen jullie ook, en hoe! Niets anders
dan samen!

En wat dacht je van jezelf, van jullie, u, hier samen met velen. Met al jullie 
uiteenlopende levensverhalen en met al jullie diverse stemmen. De samenzang die 
hier vanavond klinkt, of dat nu 'Komt allen tezamen', 'Stille Nacht', 'Midden in de 
Winternacht' of 'Ere zij God is'. O, jeugdkerstnachtdienst... is dat niet enorm 
alternatief en modern? Nou op sommige punten zijn we nogal traditioneel, namelijk in
de liedkeuze en we voelen ons daar heel goed bij, want dan kun je het ook echt uit 
volle borst samen beleven.

Maar alternatieverig... of zo je wilt: origineel, ja dat willen we ook zijn. Dat proberen 
we ieder jaar opnieuw wel te doen, dit jaar al weer voor de tiende keer op een grote 
locatie... De afgelopen drie jaar was er een quiz, zo'n petje op petje af-achtig idee... 
Begonnen in de Theresia: 2013: De grote Waar liket het op? Social media anno nul 
communicatiequiz... 2016, hier: Het grote 'Lost Christmas' spel, en vorig jaar: Het 
grote Meadows of Heaven Engelenspel. En of er dit jaar ook zoiets zou zijn en of er 
weer een prijsje te winnen zou zijn... 

We hebben het tot nu toe verrassing gehouden. Want de 
jeugdkerstnachtdienstcommissie zou de jeugdkerstnachtdienstcommissie niet zijn 
om niet iets verrassends te bedenken. En die verrassing komt nu. Want: 'niets anders
dan samen', dat kunnen we samen beleven in een soort van bijzondere ervaring. 



Waarbij geen winnaars zijn, geen goed of fout, maar waar we met elkaar deel aan 
kunnen nemen. En daarvoor nodig ik nu Albert van Eldik uit. Hij zal ons voorgaan in 
een bijzondere ervaring van niets anders dan samen: Albert van Eldik. 

-Albert studeert met de aanwezigen, met begeleiding van de Brassband een 
meerstemmig canon in: 

Ding Dong Ding Dong Ding Dong Bell!
Ding Dong Be—ell Ding Dong Be—ell, 
Ding Dong Ding Dong Bell!
Hark! The Merry Angels Sing, 
they ring a Ding Dong Bell.

Ze moesten eens geweten hebben, Maria en Jozef, die niets anders dan samen 
hadden, letterlijk. Op het meest dramatische moment toen de geboorte van hun zoon
zich aandiende, hadden ze alleen nog maar elkaar. Overal was het gezellig en 
hadden ze het in herberg en in huis vooral gezellig met elkaar, maar voor hen was 
geen plaats. Vol is vol, hoorden ze overal, deze twee die op weg waren vanwege die 
waanzinnige volkstelling van de al even waanzinnige Keizer, die in getallen dacht en 
in niet in mensen. Weg van hun huis in Nazareth, helemaal naar het best wel verre 
Bethlehem, te voet, jawel te voet! Model van allen die op de vlucht zijn, de miljoenen 
op deze aarde, die niets anders dan elkaar hebben, als ze nog een elkaar hebben. 

En dan is het zover. De geboorte van hun kind. Niet in een stal, maar in een koude 
grot, zonder verwarming en met hooguit het gezelschap van wat dieren, als die daar 
al waren. Niets anders dan elkaar in de uren van  de weeën, in het moment van de 
geboorte. Samen, maar ook eenzaam samen, want zo kan het ook, samen zijn en je 
toch verloren voelen. Maar wel vanaf nu: niets anders dan samen met dit kind, hun 
kind, een heel bijzonder kind, het kind van God. 

En daar waren, iets verder op die herders, over wie zoveel te zeggen is, maar niet 
dat ze een romantisch pastoraal gezellig samenzijn beleefden, ze leefden in de ruwe 
werkelijkheid van het leven aan de rand van de samenleving, zoals ook zovelen 
meemaken in onze tijd. Er net niet bij horen. Maar deze nacht gaan ze er helemaal 
bij horen. Hun samenzijn zijn met hun kudde, hun aardse samenzijn wordt aangevuld
met een hemels samenzijn. Een engel die vertelt dat er een kind geboren is, vlakbij. 
En niet zomaar een kind: een hemels kind, een kind van God. En dan: niets anders 
dan samen: een groot koor van hemelse engelenstemmen die een groot gloria 
aanheffen, zoals nog nooit gehoord. Daar kan geen brassband, en geen zingende 
gemeente tegenop: dit hemelse geluid dat alle harten raakt. 

Hemel en aarde samen: engelen en herders samen in dit 'niets anders dan samen'- 
moment en de herders die zonder nader overleg besluiten om Maria, Jozef en hun 
kind te gaan vergezellen. En zo vult de kille eenzaamheid van het jonge gezin in de 
grot zich tot een warm, lichtend en liefdevol samenzijn.

Niets anders dan samen. Peter Heerschop, die doorgaans zijn vrolijke, hilarische en 
spitse columns uitspreekt, werd emotioneel en in de beelden die op YouTube te zien 
zijn bij het uitspreken van zijn column zie je ook de anderen in de studio geraakt zijn. 



Hoe kan dat ook anders, na zo'n drama, dat velen diep in het hart raakte. We moeten
het samen doen, zegt de Koning, maar de rede van Heerschop raakte nog dieper. 
Want wat als dat samen weg is... als het je uit handen geslagen is. Als je je kinderen 
moet missen, als je je lief moet missen, als dat samen van weleer er niet meer is. Als 
je, zoals Jozef en Maria vast en zeker bedacht hebben, er alleen voor staat? Wat 
dan? Dan helpen de romantische kerstklanken niet, dan helpt zeker al die 
kerstcommercie niet, dan is er weemoed, missen, rauwe rouw en gevoelens van 
verlatenheid, juist nu, nu alles zo gezellig hoort te zijn. Niets anders dan samen? 
Pijnlijk kan het zijn, heel pijnlijk.

Maar juist dan, als je op de bodem van het bestaan gekomen bent, teruggeworpen 
op jezelf, teruggeworpen op de diepste gronden van het niet altijd zo leuke leven, 
dan juist dan is dat samen zo belangrijk. Samen is veel meer dan familie, 
bloedverwanten... die kunnen je soms lelijk tegenvallen en in de kou laten staan. 
Gezegend voor wie dat anders voelt en die het wel fijn hebben met hun 
bloedverwanten, gelukkig zijn dat er ook velen. En zielsverwanten, we ervaren er 
grote vreugde bij, als het contact er is, maar ze zijn er niet altijd en niet altijd 
merkbaar, ervaarbaar. Gezegend voor wie dat wel ervaart, maar laat er ook oog zijn 
voor wie zich verlaten voelt. En dan toch: niets anders dan samen. Dat is niet een 
gegeven werkelijkheid, dat is een opdracht! Gezegend de mensen die voor morgen 
de Kerstherberg opgepakt hebben, en daar een stukje van zichzelf prijsgeven om het
samenzijn voor anderen mogelijk te maken. 

Niets anders dan samen, een opdracht voor ons allen, die in elk geval onderdeel 
uitmaken van een hyperindividuele samenleving en aan een wereld die lijdt aan het 
dikke-ikke. 

Laat het Kerstevangelie met Maria, Jozef en kun kind, de blijde boodschap van 
herders die vergezeld worden door engelen en het mooie verhaal van wijzen die 
sámen op weg gaan om het Kind te gaan bezoeken, ons allen inspireren om de 
samenheid te blijven zoeken en te versterken, op zovele denkbare manieren. De 
samenheid van het thuiskomen in een huis van liefde en geborgenheid, die die kille 
grot toch heeft mogen worden. Die samenheid, die licht brengt en licht verspreid in 
een stille, maar o zo heilige nacht.

Amen

bij de kaarten die we uitdeelden
Een  paar weken geleden heb ik intens genoten van een voorstelling van het 
Nederlands Danstheater in de Stadsschouwburg in Amsterdam. Over niets anders 
dan samen gesproken. Wat een intens samenspel van die dansers en danseressen! 
In de pauze viel mij het oog op een prachtig mozaïek in het Gijsbrechtbordes in de 
gehoorzaal. Op dit mozaïek zijn afbeeldingen en teksten uit de Gijsbrecht van 
Aemstel van Joost van den Vondel te zien, waaronder een kerststal. Een foto hiervan
hebben we in vieren gedeeld. En zojuist is aan jullie één van die vier delen uitgereikt,
een aandenken aan deze dienst. Er is een deel met engelen, die niets anders dan 
samen het gloria zongen. Er zijn de herders, die ontvankelijk zijn voor dit samengaan
van aarde en hemel. Er zijn ook de wijzen, van twee zie je het hoofd goed, op het 
zelfde plaatje waar je nog de voeten ziet van twee herders. En er zijn Maria, het kind 
en Jozef, vanwie een deel van zijn aureool weer te zien is op het deel met de 



engelen. De reden om het schilderij te verdelen is dat het eigenlijk een puzzel is en 
nu mag die puzzel gelegd worden... Probeer eens met de mensen links, rechts, voor 
of achter je de puzzel te leggen om een compleet beeld te krijgen. En wie weet wil je,
ruilen of het plaatje completer maken als je hier met meerderen bent.


