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preek 

Gemeente van onze Heer die ons geboren is,
lieve mensen van God.

In de symbolische schikking, die van een donkere kubus in het begin gaandeweg de 
Adventstijd is uitgegroeid tot een prachtig en steeds meer bloeiend en uitbundig 
geheel zijn voor vandaag vlinderorchideeën bijgeschikt. Dit inspireerde me om een 
heel klein en teer bloeiend orchideetje in de vensterbank te fotograferen voor de 
voorkant van het liturgieboekje. Klein en teer en toch heel sterk. En wat een mooi 
beeld: het symbool van de vlinder past bij de gedachte dat de dood de overgang is 
naar een beter leven. Bij het sterven van de mens ontstijgt de ziel immers het 
lichaam, zoals een vlinder haar pop. 



Daarmee kijken we met Kerst terug naar de Adventstijd maar ook vooruit naar 
Pasen.

In het begin van de Christelijke traditie was er eerst alleen maar Pasen, de 
nabootsing van het Paasverhaal verdeeld over de de dagen waarop de dramatische 
gebeurtenissen van lijden, sterven en opstaan van de Levende. Wij hebben er ons 
Paastriduum aan overgehouden. Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag. 
En daarna de stralende Paasmorgen. Later kwam er een Veertigdagentijd bij, 
voorafgaande aan het Paasfeest. Een paarse tijd voorafgaand aan de witte tijd van 
Pasen. De liturgische kleuren verwijzen er naar. Nog later, in de vierde eeuw begon 
dat, kwam het Kerstfeest erbij. Rond de Midwinterzonnewende een Lichtfeest, met 
centraal daarbij de geboorte van Christus, ook een witte tijd, met een gouden accent.
En ook een voorafgaande periode, Advent werd dat genoemd, een paarse tijd. Tijd 
van inkeer en bezinning, tijd van vasten zelfs ook, een schril contrast met het 
overdadige consumentisme van de huidige, tegenwoordige decembermaand. Zo 
ging de periode van Advent en Kerst lijken op de Veertigdagentijd en Pasen. En werd
er gezegd dat de Kerstnacht een voorafspiegeling was van de Paasnacht. 

Kerst en Pasen hebben dus veel met elkaar te
maken. En in de uitleg van de schikking komt
dat heel dichtbij en bij elkaar. Maar niet alleen
daarin. Ook in het Kerstlied dat de basis vormde
voor de nieuwe Kerststola 'Er is een roos
ontloken' komt dat tot uitdrukking, vooral in de
slotregel: 'God komt zijn volk bezoeken in 't
midden van de dood.'  

Deze gedachte komen we ook tegen in de verhalen van de evangelisten over de 
komst van Christus. Johannes, uit wiens Evangelie we hoorden voorlezen 
vanmorgen, doet dat op zijn poëtische manier. Het Licht schijnt in de duisternis en de
duisternis heeft het Licht niet in zijn macht gekregen. Hier preludeert Johannes 
overduidelijk al op de finale van zijn evangelie, de Opstanding van Christus. Maar, 
hier verwijst hij, nog overduidelijker ook op het begin van de Schrift, namelijk het 
Scheppingsverhaal. Genesis 1 vers 1 zegt, of liever gezegd: zingt: 'In den beginne 
schiep God de hemel en de aarde.' Johannes herneemt precies deze woorden als 
eerste woorden voor zijn evangelie: 'In den beginne was het Woord.' In den beginne, 
en hiermee plaatst hij zijn evangelie recht in het hart van de joodse traditie, van de 
Schrift van Israël. In den beginne. 



De andere twee evangelisten die over de komst van
Christus in de wereld vertellen en ook verhalen over zijn
geboorte, doen dat ook, ieder op hun eigen manier. Ze
wortelen de komst van Jezus, een variant op Joshua,
Jozua, God-zal-ons-redden, in de joodse traditie waaruit
Jezus voorkomt. Ze wortelen niet alleen zijn naam erin,
maar ook de verhalen die ze vertellen. Hoe Matteüs dat
deed horen we op 6 januari, Driekoningen, als we horen
over de wijzen. Over hoe Lucas dat deed wil ik u vandaag
iets meer vertellen en ik weet me daarin geïnspireerd door
de bekende dominee en latere universitaire docent Okke
Jager, die naam kennen velen van u vast en zeker. 

Ik las in zijn mooie en soms ook niet al te simpele dagboek 
Verheldering een bijzonder betoog over de herders, precies
op 21 december de dag met de nacht van de
Midwinterzonnewende. Afgelopen donderdag opende ik de
kerkenraadsvergadering ermee. 

Ik citeer de schrijver: 
'”Wij moeten 'van de Geest geleerd zijn”, zeggen sommige christenen. Zij 
bedoelen: studie is niet nodig; wie de bijbel leest kan daar zomaar alles 
uithalen wat erin zit, als de geest zijn ogen maar verlicht. Dat is heidense 
onzin. Wat is er over de herders van Bethelem al niet veel gefantaseerd! En 
dat alleen, omdat men niet de moeite nam om te onderzoeken hoe de joden 
destijds over die herders dachten. Dat lezen wij niet met behulp van de Geest 
in de Bijbel; daar moeten we met de hulp van de studie van anderen de 
joodse literatuur op naslaan. Een oud joods commentaar bij Genesis 35:21 
zegt dat de Migdal-Eder, dat is de wachttoren van de herders bij Bethlehem, 
de toren zal zijn waar vanaf de geboorte van de Messias zal worden 
verkondigd. Lucas noemt geen wachttoren. Hij noemt overigens ook geen 
wachtvuur: dat hebben wij in het koudere Europa uitgevonden. De herders 
hadden, als het een subtropische zomernacht was, geen vuur nodig, ook niet 
tegen wilde dieren, want die waagden zich niet in het vlakke veld. Jezus moet 
in de lente of de zomer geboren zijn. In de winter bleven de schapen niet 
buiten. Jakob heeft het als herder van Laban 's nachts wel koud gehad, maar 
dat wil niet zeggen dat de herders van Bethlehem altijd bij het vuur zaten. Ze 
hielden de nachtwacht niet bij een vuur, maar waarschijnlijk wel bij een toren. 
In díe buurt had Jakob zijn tent gespannen na de begrafenis van Rachel, zijn 
innig geliefde vrouw. En het was daar, -precies daar- in de velden van Efrata, 
dat Ruben bij Bilha, de bijvrouw van zijn vader, lag. De wachttoren Migdal 
Eder stond tussen het graf van Rachel en het bed van Bilha, tussen de dood 
en de zonde. En dáár zou volgens de joden de geboorte van de Verlosser 
door herders worden uitgebazuind, uitgerekend tussen de plaats van het 
misdrijf en de steen op het graf'. 

Tot zover Okke Jager, die hiermee een wel heel verrassend en spannend nieuw licht 
op de geboorte van Jezus en het getuigenis van de herders werpt. En die herders, 
de herders hier dus, waren het die hun schapen moesten aanbieden aan de Tempel, 



als offerschapen of -lammeren. Maar die Tempel was toch in Jeruzalem? Jazeker, 
maar Bethlehem was ook dichtbij Jeruzalem. Toen ik me thuis begon te voelen in 
Twente, en dat is ook al weer heel wat jaren geleden, maakte ik voor het eerst tijdens
een Kerstdienst een vergelijking tussen de afstand Jeruzalem-Bethlehem als die 
tussen de Kuiperberg in Ootmarsum, waar vanaf je Oldenzaal kunt zien liggen en 
iets verder Enschede. Zo'n afstand dus. De herders in Efrata's velden waren de 
leveranciers van de offerschapen en -lammeren in het dichtbij gelegen Jeruzalem, 
waar de Tempel was. 

En zij zijn het die door een engel het grote nieuws te horen krijgen: 'Vandaag is in de 
stad van David voor jullie een herder geboren.' Stad van David: Bethlehem, 
Broodhuis betekent dat. 'Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste 
genoemd worden en God, de Heer zal Hem de troon van David geven', zei de engel 
Gabriël bij de aankondiging aan Maria. 

En zo krijgt het Kerstverhaal allemaal diepere lagen, die alle wortelen in de joodse 
traditie waaruit Jezus voortgekomen is. Een geslachtsregister, bij de één teruggaand 
op Abraham, bij de ander tot op Adam, dat laat al zien waaruit Jezus voortgekomen 
is. De boom van Jesse, hier zo mooi geschilderd in de kerk, een schildering die 
gelukkig niet verloren hoeft te gaan als die goed gerestaureerd zal worden volgend 
jaar, laat het ook zien. Jezus wortelt in de aloude traditie van het volk waaruit hij 
voortkomt. 

Jezus: zijn geboorte vieren wij in deze dagen, zijn komst naar de aarde als Licht in 
de wereld, als Licht in de duisternis. En dat gaat dus dieper, veel dieper dan dat in 
deze dagen de zon zich wendt en de dagen weer wat langer worden, hoewel dat ook
een hoopvolle gedachte is na de donkere dagen voor Kerst, en hoop geven aan 
mensen die het moeilijk dat de dagen zo donker zijn. Het diepe van de Komst van 
Jezus, God-zal-ons-redden is dat God mens geworden is te midden van het drama 
waarin mensen verwikkeld kunnen zijn. Het drama van gemis en rouw, maar ook het 
drama van misdadigheid waar wij slachtoffer van kunnen zijn en soms ook dader van
zijn. Het drama van de wereld, waar wij allen weet van hebben, de een meer dan de 
ander, maar toch: het bestaan, ons bestaan is soms ten hemel schreiend. Onze 
rozen kennen soms heel scherpe doornen.

In een oud Kerstlied, geschreven door Joost van den Vondel en onderdeel van de 
Gijsbrecht van Aemstel, komt Rachel tot spreken, wanneer zij luid schreit om de 
kinderen die het slachtoffer zijn geworden van de wrede Herodes: 

In Bethlehem en op de akker, 
en maakt de geest van Rachel wakker, 
die waren gaat door beemd en wei. 

Zij, die de moeder van Jozef was -en niet voor niets blijft die naam Jozef doorklinken,
ook in het Kerstverhaal-  en die de geboorte van haar tweede, Benjamin, niet 
overleefde. 

De komst van het Licht van de Wereld, de Messias, vindt plaats in het midden van de
tijd en in het midden van nood en dood. Zijn komst is het grootse gebaar van God dat
niet het laatste woord is aan nood, dood en zonde, maar dat er nieuwe hoop gloort. 



En de herders mogen het als eerste weten van de hemelse Lichtboden, de Engelen 
die Zijn komst verkondigen. 

'De schapen die geofferd zullen worden, worden plotseling door de 
heerlijkheid van de Heer omschenen: het Lam is gekomen dat aan die 
bloedige offers een einde zal maken. Hij zal het leven redden van miljoenen 
schapen. De hemel scheurt open boven de tempelkudde, alsnog het 
voorhangsel van de tempel nu al scheuren gaat. Juist díe herders die de 
priesters moeten helpen aan offermateriaal, mogen het eerst de nieuwe 
Hogepriester begroeten.

Zij staan op hun wachttoren met grote blijdschap, op deze plaats tussen 
Rachel en Bilha, tussen zonde en dood, tussen priesters en schapen, tussen 
tempel en offer, tegelijk op de voorpost van de Nieuwe Wereld, op het 
bruggenhoofd van Gods Koninkrijk!'

(Okke Jager)

En wij mogen daar ook staan, met hen. Op de wachttoren van de hoop op nieuwe 
dageraad. Te midden van het leven met al zijn doornen. En we zien een roos 
ontluiken uit barre wintergrond, en we zien een orchidee tot bloei komen. De ziel mag
weer herleven, en nieuwe vreugde vinden, nieuw licht ervaren, nieuwe hoop opdoen.
Gods Koninkrijk, die werkelijkheid in Lichte Luister is door de duisternis van alle boze
en barre en bizarre Koninkrijken niet gegrepen, maar is doorgebroken en zal 
overwinnen!! 

Vat moed, bedroefde harten, 
uw Koning nadert al. 
Vergeet uw angst en smarten, 
daar Hij u helpen zal. 
Er is weer nieuwe hoop: 
Hij noemt u zijn beminden!

Amen     


