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inleiding op de Schriftlezing

Gemeente van de Heer die ons gegeven is,
lieve mensen van God,

Na de Schriftlezing horen wij drie delen uit de Cantate Uns ist ein Kind geboren: het 
sinfonia, de aria en een koraal. In de negentiende eeuw schreef men deze cantate 
toe aan Johann Sebastian Bach, maar later bleek dat het afkomstig was van Bachs 
voorganger in Leipzig, Johann Kuhnau.

Er wordt geloofd en geprezen ‘Christus dir sei preis’ en ‘gelobet sei Gott’, net als in 
de hymne die we zojuist hoorden. Hoor de herders hoe ze hem loven, prijs uw 
Koning hemelhoog. 

De herders gingen terug, terwijl zij God loofden en prezen om alles wat zij gehoord 
en gezien hadden, precies zoals het hun gezegd was. 
Het zien, horen en ervaren van een wonder moet eerst landen in het hart, voordat de
mond geopend kan worden en kan zingen van Gods eer. 

De herders hoorden en zagen. Ten eerste wat een engel van de Heer hen verteld 
had: Wees niet bang want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat grote vreugde 
betekent voor heel het volk: vandaag is in de Stad van David jullie redder geboren, 
Hij is de Messias, de Heer.  De boodschap van de engel wordt vervolgens luister bij 
gezet door een engelenkoor, dat het bekende Gloria in excelsis Deo gaat zingen, Eer
aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor de mensen die Hij liefheeft. 
Vervolgens zien de herders het wonder voor hun ogen: een pasgeboren kind, in 
doeken gewikkeld, liggend in een voederbak, zoals de engel gezegd had. 

Loven en prijzen… Nog maar anderhalf hoofdstuk op weg en we hebben al heel wat 
gezang gehoord: Zacharias die zijn loflied zingt, Maria het hare en nu dan de 
engelen en de herders. Het zingen is niet van de lucht.

De lofliederen die klinken komen niet uit de lucht vallen, om het zo eens te zeggen. 
Of het moest al het gloria zijn, gezongen door de engelen, die het loflied ons 
voordoen. Maar als de Bijbelse mensen rond de Advents- en Kerstgebeurtenissen 
een loflied zingen komt dat recht uit hun hart. Een ervaring van vreugde dat God 
naar de wereld omgezien heeft, ook al moet dit wonder voor hun ogen eerst landen 
in het hart, doordringen en doorgrond worden. Is het dan toch ècht waar wat wij zien,
we kunnen onze ogen niet geloven. Het besef dat God in een pasgeboren kind 



verschenen is, en dat dít kind bij God vandaan komt. Als een teken en een 
bevestiging dat God de aloude beloften gestand heeft gedaan. En dat God daarmee 
niet alleen heel de wereld op het oog had, de verlossing van heel de wereld, maar 
dat God ook mij in t oog had. 

Mij, Zacharias die al ver heen was met zijn leven. 
Mij, Maria die aan het begin staat van haar volwassen leven. 
Ons herders, die leven in de marge van de samenleving.

Dat Gods verlossing begint in het klein èn bij mensen die niet in het middelpunt van 
de menselijke belangstelling staan. Voor hen en in hen begint het reddende werk van
God. En in hun harten mag het Kind zijn wieg en woonplaats vinden. Bij het beseffen 
en doorgronden dat God zulke harten zoekt én vindt. 

Hun gezang mag ons gezang worden, ons loflied, onze prijs. Als dít bij het wonder 
voor onze ogen opkomt in onze ziel:

Dat ik toch mag  beseffen dat U mijn mensenhart
tot Jezus’ wieg wilt maken, tot woning voor Uw Woord, 
dat gratie heeft gegeven en maakt dat ik nu vrij,
verlangend durf te bidden: ‘Heer Jezus, woon in mij!’

lied Dit wonder voor mijn ogen 
tekst: Johan Meijer, 9 november 2021

vrij naar ‘Forunderligt at sige’ N.S.F. Grundvig 1837 
en Duitse vertaling door Marcus Utz

1 Dit wonder voor mijn ogen landt in mijn hart nog niet,
dat toch zo waar en heerlijk aan aarde is geschied:
hoe uit een open hemel U zocht naar onze grond
maar in een koude kribbe uw eerste rustplaats vond.    

2 Waar vogel zacht haar nest heeft en roofdier warm zijn hol, 
een bij zich weet omgeven door bloemen nectarvol,
daar vond Gods Kind op aarde geen eigen veilig thuis
geen welkom in de wereld: een grot als eerste huis. 

3 Dat ik toch mag  beseffen dat U mijn mensenhart
tot Jezus’ wieg wilt maken, tot woning voor Uw Woord, 
dat gratie heeft gegeven en maakt dat ik nu vrij,
verlangend durf te bidden: ‘Heer Jezus, woon in mij!’


