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overdenking

Gemeente van Hem die ons geboren is,
lieve mensen van God,

Het Kerstfeest heeft in de loop van de eeuwen een indrukwekkende ontwikkeling 
doorgemaakt. In de eerste eeuwen van de Christelijke jaartelling was er geen 
Kerstfeest. Pasen was het grote feest van de Kerk, maar toen de Kerk zich 
wereldwijd ontwikkelde, zeker na de bekering van Keizer Constantijn in het jaar 313, 
toen kwam er steeds meer behoefte ook de geboorte van Christus te vieren en het 
een plaats te geven in het liturgische jaar. En die plaats werd vlák na de 
Midwinterzonnewende, immers het grote feest van de terugkeer van het Licht, en op 
de geboortedag van een van de beroemdste Romeinse keizers uit het verleden 
Julius Caesar op 25 december. 

Op heel veel manieren werd het Kerstverhaal uitgebeeld en in de Middeleeuwen 
ontwikkelde zich dat meer en meer. De behoefte om ook buiten de kerkmuren het 
verhaal neer te zetten voor een groter publiek. Het is niet toevallig dat het woord 
Kerstmis en het woord Kermis zo op elkaar lijken. De lekenspelen, op wagens of 
verhogingen op kerkpleinen groeiden later uit tot kermissen. Er ontstonden bij die 
lekenspelen ook kerstlieden met daarin veel verbeelding. 

Heel indrukwekkend, weet ik uit eigen ervaring, is de jaarlijkse Heilig Bloedprocessie 
in Brugge, een traditie die in de Middeleeuwen ontstond en die plaatsvindt op 
Hemelvaart. Het is een enorm lange optocht van wagens, dans- en zanggroepen 
door de straten, waar ook het geboorteverhaal van Christus, dat immers ook heel 
beeldrijk is, een belangrijke rol speelt.

In de Rooms Katholieke traditie ontstond het kindje-wiegen, nog altijd een gebruik op 
Tweede Kerstdag, behalve dan dit jaar. En Kerststallen, een uitvinding van 
Fransiscus van Assisi, met daarin de personages van het Kerstverhaal, altijd weer 
een publiekstrekker en dit jaar in veel kerken ongeveer het enige waar je in deze 
dagen zonder diensten met publiek nog even naar kunt gaan kijken. 

De Reformatie had veel moeite met verbeelding in letterlijke zin, uitbeelding. God 
immers openbaart zich in het Woord. Zo ontstonden in protestantse tradities grootse 
oratoria, denk maar het Weihnachtsoratorium van Bach. Denk maar aan veel 
kerstliederen die tot ons vaste Kerstrepertoire zijn gaan behoren. 



In het mijnstadje Joachimstal, aan de zuidkant
van het Saksische Ertsgebergte, Noord
Bohemen, woonde en werkte Nikolaus Herman,
van wie niet meer helemaal bekend is wanneer
hij werd geboren, het moet ergens tegen het
jaar 1500 zijn geweest. Nikolaus werkte aan de
Latijnse school. Daar hoorde ook bij zijn taak als
cantor, en hij werkte in die functie nauw samen
met de plaatselijke predikant Johannes
Mathesius, die ook als dichter bekend is. Er was
een hechte vriendschap tussen deze beiden en
dat leidde er toe dat Nikolaus Herman veel van
de preken van Mathesius in liederen omzette,
waarvoor hij dan ook zelf de melodieën
componeerde. Bescheiden als Nikolaus was,
dacht hij niet aan een groots en meeslepend
podium, zelfs niet uitvoering in de kerk. Zijn
liederen waren “Kinder und Hauslieder”, gebruik
in kleine kring. Vooral in zijn laatste levensjaren,
toen hij zijn werk aan de school had moeten
opgeven, bleef hij liederen maken om zo nog
iets te betekenen voor de kerk en vooral voor de
jeugd die hij liefhad. Hij was een beminnelijk
mens die in 1561 in Joachimstal overleed. 

Na Maarten Luther is Nikolaus Herman veruit de meest gezongen dichter van 
geestelijke liederen uit de 16e eeuw geweest. De heldere eenvoud van zijn teksten, 
hun kinderlijke, maar nooit kinderachtige toon, hun menselijke warmte hebben 
gemaakt dat zijn liederen veel geliefder werden dan hijzelf ooit had gedacht: hij was 
een veel beter dichter en componist dan hij zelf heeft geweten, zegt een 
commentator.  

In het Liedboek voor de Kerken van 1973 staan tien liederen die of een melodie of 
een tekst of tekst èn melodie van hem hebben, in ons huidige Liedboek zijn dat er 
vijf.  Een daarvan gaan we straks horen, het Kerstlied Looft God Gij Christ’nen, maak
hem groot. 

In het hoofdartikel van de Kersteditie van Onderweg schreef ik er over. En misschien 
inspireert het als we straks dat lied horen en nog meer op ons in laten werken om dat
artikel nog eens te lezen of het te gaan lezen. 

Het lied heeft een intieme sfeer, het zou heel geschikt zijn voor het kindjewiegen. Het
gaat ook over het kindje: arm en naakt en teer al in een kribje klein. Verkleinwoorden 
zijn gaan passen bij Advent en Kerst: kindje, kribje, kaarsje, stalletje. Om misschien 
wel, althans zo doet Nikolaus het, te benadrukken dat het klein begonnen is, dat 
grote verhaal van God die zijn eigen zoon gezonden heeft. Het is een contrast dat de
dichter neerzet: de verheven troon van God, die wij groot maken met ons lied -het 
begint groot en verheven – en dan neerdalen op aard om kind te zijn, een kindje arm 
en naakt en teer. Heel bijzonder overigens is dat dat kindje neerdaalt uit ‘s Vaders  
schoot, een Moederlijk beeld dus, een geboortebeeld. 



De contrasten gaan verder: de Schepper van het Al, het grote, het omvattende, die 
kiest ervoor om zijn macht te verzaken en de gedaante aan te nemen van een 
knecht, die zich een stal verkiest boven een paleis. Misschien goed om even bij stil te
staan: in veel uitbeeldingen van het Kerstverhaal komt de stal voor als de plek waar 
Jezus geboren wordt, omdat er geen plaats was voor Hem in ‘Herberg noch huis’, 
Bethlehem zat bomvol, zo vol dat de hoogzwangere Maria beviel in de 
erbarmelijkheid van een stal, die misschien geen stal was, maar een grot, een nog 
erbarmelijker omstandigheid. Dan wordt meestal de nadruk gelegd op de 
ongastvrijheid van die mensen, die er uiteraard ook zeker is. Maar in het lied van 
Nikolaus kiest God er Zelf voor om zijn macht te verruilen voor de gedaante van een 
knecht en dat is helemaal in overeenstemming met wat de apostel Paulus daar over 
gezegd heeft in zijn brief aan de Filippenzen: Hij die de gestalte van God had, hield 
zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan 
van een slaaf, van een knecht, en werd gelijk aan een mens.   

Hij ruilt met ons op vreemde wijs, Hij neemt ons vlees en bloed. Dat gaat nog een 
stapje verder dan dat Hij alleen een soort van gelijk aan ons geworden is in zijn 
menselijke gedaante, Hij rúilt met ons. Datgene waarvan Hij afstand heeft gedaan, 
dat schenkt Hij ons. Dan komt er weer een contrast. In couplet 3 de stal, in couplet 4 
de óvervloed van het Vaders huis. Wíj krijgen dat, omdat Híj zichzelf opoffert. Hij 
wordt een knecht en ik een heer. Een bijzondere ruiling. 

Verwonderd zingt het lied dan uit: wat win ik veel daarbij. Wàt een gulheid! Wàt een 
gulheid voor mij...en Jezus geeft het mij. En dan in couplet 6 keren wij terug naar de 
verheven troon en het Rijk van God uit couplet 1, nu in het beeld van het schone 
paradijs dat weer opnieuw ontsloten wordt. Ooit was dat paradijs toegesloten, de 
lockdown van het paradijs voor de mens, maar het wordt ontsloten nu, de poort gaat 
weer open en de cherub die het paradijs moest bewaken met vlammende zwaarden, 
die staat er niet meer voor. 

Kinderlijk eenvoudig misschien, maar zeker niet kinderachtig, dit lied voor de 
kinderen van het Joachimstal. 

En voor ons? Is die lied een leuk, mooi, ontroerend museumstukje? Een duiding van 
het Kerstverhaal uit lang vervlogen tijd dat voor de aardigheid een plaats in ons 
Liedboek gekregen heeft? Leuk melodietje, de tekst nemen we op de koop toe?

Het zou heel goed kunnen – en dat is iets om heel serieus te nemen- dat je met de 
geloofsvoorstelling die in dit lied aan de orde wordt gesteld niet zoveel kunt, of niet 
zoveel meer kunt. 

Maar aan de andere kant is het wel één van de kernboodschappen van het joods-
christelijke, uit het Bijbelse geloof, dat de God van Israël er steeds opnieuw voor 
kiest níet zijn macht te laten gelden zoals andere goden dat doen, niet op een troon 
te blijven zitten, niet om zich alle heerlijkheid toe te laten zwaaien. Maar om 
menselijk nabij te komen, om menselijk in ons midden te zijn, om zelfs onder ons te 
gaan staan. En om dáárin, en dus niet met groots meeslepend machtsvertoon, 
tekenen van verlossing te laten zien aan hen die daar zo naar uitzien. 



Aan hen die daar al een leven lang naar uit zien, zoals Simeon en Hanna dat deden. 
Toen zij het kind zagen, wísten zij het, vóelden zij het, werd hun hart vol van 
ontroering, dankbaarheid en vervoering. Gingen zij op hun manier zingen: God zij lof 
eer en prijs, God zij lof eer en prijs. 

En dat mag ook het lied op onze lippen zijn: want God hééft naar ons omgezien en 
wil voor ons alles wat toegesloten is geraakt weer openen, met zicht op zijn 
heerlijkheid, die Hij ons van harte gunt. 

Amen


