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Kerstpreek 
Gemeente van de Heer die ons geboren is,
lieve mensen van Gods welbehagen,

I
Als straks onze dopeling Diana de kerk binnengedragen zal worden, heeft zij een bijzondere 
doopjurk aan. Deze doopjurk was al eerder hier in de kerk, op 1 november 2020, toen Diana’s
zus Lisa werd gedoopt, maar Lisa was toen al iets te groot voor de jurk, dus die lag toen hier 
over de tafel. Sarah, de grootste zus uit het gezin Hogendoorn is er in gedoopt, evenals 
allerlei familieleden in de familie van Janita’s vader. Toen Janita en haar tweelingzus gedoopt 
werden, was er vanzelfsprekend maar één die m echt aan kon, maar hun beide namen 



werden er in geborduurd. En hoewel Lisa er niet echt in is gedoopt, staat haar naam er ook in
en na vandaag zal de naam van Diana worden toegevoegd. 

II
Hoe treffend past dit bij ons Advents-en Kerstthema over de stamboom van Jezus. Bijzondere
voormoeders van Jezus stonden centraal: Bathseba, Ruth, Rachab en Tamar. En vandaag zijn 
eigen moeder: Maria. Voormoeders en voorvaders als een boom met wijde takken en unieke 
blaadjes, voorouders opgenomen in de boom van Jesse, die ook hier geschilderd is. En heel 
uniek, deze kerk heeft hier links van mij aan de wand een schilderij van een gezin, het heet 
de Anna-te-drieën, Jezus, zijn moeder Maria en zijn grootmoeder Anna. Grootmoeders en 
grootvaders van Diana zijn ook hier en wat is het fijn en uniek dat wij uw kleinste kleinkind 
vandaag op deze Kerstmorgen de Heilige Doop mogen meegeven, als teken dat ook Diana 
hoort bij de familie van God. In de Joodse traditie ging dat teken met de besnijdenis van 
jongetjes, acht dagen oud, zoals ook Jezus op zijn achtste levensdag besneden werd en ging 
horen bij de Joodse traditie. Ook Hij hoorde bij de familie van God, ja, nogal logisch als God 
je Vader is, zou je kunnen zeggen. Dat God onze Vader is, die van ons allemaal, en dat wij 
allemaal kinderen van God zijn, dat zou in de mensenwereld voorop moeten staan. Het 
respect voor al zijn kinderen, voor heel zijn veelkleurige schepping. 

III
Matteüs, uit wiens Evangelie wij vandaag het Kerstverhaal hoorden, benadrukt dat: alle 
volken horen bij God, niet alleen joden, maar ook zij die behoren tot andere volken en 
stromingen, ze komen allen samen in de eerste verhalen over Jezus. Een uniek voorbeeld 
daarvan is de komst van de wijzen uit het Oosten die geschenken aandragen voor het 
pasgeboren Koningskind. Zij vertegenwoordigen de volken, en aan het eind van het 
Matteüsevangelie zegt Jezus tegen zijn leerlingen: Ga dus op weg en maak alle volken tot 
mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 
en hun te leren zich te houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: 
Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld. Ja, alle volken zijn in tel, 
bij U o God van Israël. En ook alle voorvaders en voormoeders van Jezus zijn in tel bij God en 
om dat te benadrukken spreekt Matteüs in zijn geslachtsregister ook over voormoeders. In 
een mannenwereld was dat ongebruikelijk en hoogst opmerkelijk, en de vrouwen overwie 
het gaat waren ook wel wat omstreden eigenlijk, want allevier waren ze van buiten-landse 
afkomst. Dat wil zeggen: van niet-joodse afkomst, maar ze gingen wel behoren tot het volk 
van de Eeuwige. Met ere worden zij genoemd en wij stonden bij hen stil, bij deze vrouwen 
vol moed, 

IV
vol moed der wanhoop ook, want hun leven was een strijd, de strijd om te overleven, de 
strijd om ergens bij te mogen horen, de strijd om gezien te worden, de strijd om erkenning. 
En is dat in ons eigen leven niet ook onze eigen strijd. Allemaal hebben we wel een 
verhaallijn in onze biografie, waarbij het leven overleven werd, waarbij je een innerlijke strijd
te strijden kreeg, om heel veel uiteenlopende oorzaken. Een traumatische gebeurtenis in je 
kinder- of tienertijd, het verlies van een dierbare aan de dood of aan het leven, want wat was
kan langzaam bij je vandaan glijden in de bewolking van de geest. En zo kunnen we vele 
strijden strijden: moet ik wel doorgaan met mijn leven zoals het er nu uitziet, of wil ik 



überhaupt nog wel leven? Moet ik een kwalijk patroon van verslaving doorbreken en hoe 
dan? 

V
Wat ik ontroerend diep evangelie vind, ontroerend diepe goede boodschap, want dat 
betekent Evangelie, is dat strijdende mensen, vrouwen en mannen, mensen met hun 
innerlijke gevechten, onderdeel zijn van de familie van God en horen tot de stamboom van 
Jezus Christus. Dus niet alleen als blaadje aan de boom, maar ook als tak die verder groeide. 
En met grote nadruk blijf ik zeggen: dat geldt niet alleen voor mensen die in letterlijke zin 
moeder of vader zijn, maar voor allen die op welke manier dan ook vrucht dragen en de 
diepste waarden van het leven doorgeven, niet alleen in genen, maar ook zeker ook in de 
geest. Genealogie is het zoeken en speuren naar voorouders en familieverbanden, liefst zo 
exact mogelijk. Maar Matteüs en ook Lucas doen in hun getuigenis over Jezus’ afstamming 
niet aan genealogie. Ze geven geen exact, geen wetenschappelijk verantwoord register. Zij 
brengen in het noemen van Jezus vooorvaders en -moeders mensen tot leven, gezichten, 
zielen, naam voor naam. In hun grootsheid, in hun moed, in hun kleinheid en hun strijd, in 
hun al te menselijke struikelstappen, of misse stappen ook. Geen heiligen, maar mensen. 
Maar als mens geheiligd om onderdeel te zijn van Hem, die geboren werd uit dat uitverkoren
meisje, want meisje dat was ze nog, Maria van Nazareth. Opgegroeid in een systeem waarin 
een zwangerschap uit ongehuwde staat een schande was, vertrouwd met oordeel en 
nawijzing en uitsluiting, en zo is zij ook een meisje van alle tijden, omdat in alle tijden 
oordeel, nawijzen en uitsluiting aan de orde van de dag is. Vaak dichterbij dan je soms denkt 
of van een zogeheten fatsoenlijke samenleving voor mogelijk houdt. Maria is veel meer dan 
alleen die hoogverheven vrouwe, die Koningin des Hemels. Zij was een meisje dat op 
onverklaarbare wijze zwanger was geworden, maar mensen zoeken een verklaring. Heeft zij 
het met Jozef gedaan? Voer voor heerlijk speculeren en roddelen. Ik weet van een dorp waar
tegenover de huisarts op dinsdagmiddag een theekransje werd georganiseerd. Zo konden de 
dames zien welke meisjes en jonge vrouwen het zwangerschapsspreekuur bezochten. En 
voordat zij zelf iets konden vertellen over hun blijde staat ontvingen ouders, schoonouders 
een telefoontje vanuit het theekransje. Dit verhaal speelt niet in de Middeleeuwen en is hier 
ook niet zo ver vandaan. Wat zal Maria voer voor roddel en speculatie zijn geweest. 

VI
Maar zij wist beter. En Jozef wist beter. Wat een geweldige liefde en volharding van deze 
twee, wat een loyaliteit en trouw. Ouders om trots op te zijn, Jezus. Je hebt het met ze 
getroffen, zoals ze een plek voor je zochten om geboren te worden, zoals ze je in 
bescherming namen, met jou vluchtten naar Egypte toen jouw jonge leven zo bedreigd werd.
Je hebt het met ze getroffen, lieve Diana, Lisa en Sara, met ouders die leven uit liefde, 
loyaliteit en het geloof dat nieuwgeboren leven een teken is van Gods eindeloze liefde, die 
aan de wereld is getoond in het pasgeboren  Kerst-en Koningskind, mens van God, volledig 
aanvaard door Jozef en geboren als zoon van Maria!

Amen


