
H O O F D A R T I K E L

 
Eerste Advent, zondag 29 november, er brandt één kaars. Een 
bloemblad van de Medinilla naast de vier Adventskaarsen valt 
me op. De zon schijnt op de bloem en ik fotografeer haar, in 
zwart-wit. Hoewel zij in het echt een heel mooie kleur heeft, 
kies ik bewust voor deze sobere en sombere ‘kleur’stelling. Im-
mers: Advent begint vanuit het duister. 

Het door de zon aangelichte bloemblad doet me denken aan 
de Aankondig-Engel uit Lucas 2. Gabriël, Gabber-van-God let-
terlijk, die Maria komt vertellen dat zij zwanger zal worden en 
een zoon zal baren die zij Jezus moet noemen: ‘God zal ons 
redden’ zal zijn Naam zijn.

Het lichtende bloemblad op mijn foto, dat je ook als een vlam-
mend zwaard kunt zien, lijkt  de toegang te versperren tot wat 
zich daarachter bevindt. Er brandt licht daar in de verte, maar 
je kunt er niet bij. Het licht lijkt ver en onbereikbaar. Zo komt 
ook de associatie in me op met de Cherubs en de vlammende 
zwaarden uit Genesis 3, waarin staat geschreven dat Adam en 
Eva door de EEUWIGE uit de tuin van Eden worden verdreven. 
Cherubs bewaken de hof, zodat de mens niet terug kan keren 
naar de paradijselijke staat waarin zij tot dan toe geleefd had-
den. Het eten van de vrucht van de boom van kennis van goed 
en kwaad heeft deze uitsluiting uit Eden veroorzaakt. 

Het kerstlied ‘Loof God gij Christ’nen, maak Hem groot’, lied 
474, neemt ons in het laatste couplet mee naar het ‘Schone 
paradijs’, waarvan de poort weer wordt ontsloten. ‘De cherub 
staat er niet meer voor’. Er is nieuwe toegang tot de gelukza-
lige, paradijselijke staat. 

“En nu ontsluit Hij 
weer de poort van ‘t 
schone paradijs”

In dit lied is het klassieke schema van de Verzoeningsleer ver-
werkt, zoals in veel andere Kerstliederen. De komst van Chris-
tus betekent dat de straf voor de menselijke zonde wordt 
opgeheven, Hij neemt die zonden op Zich en draagt ze weg 
en zo wordt het Paradijs dat op slot ging weer ontsloten. ‘Hij 
ruilt met ons op vreemde wijs, Hij neemt ons vlees en bloed 
en geeft ons in zijns Vaders huis zijn eigen overvloed’ (strofe 4). 
Enkele regels uit andere, zeer bekende Kerstliederen met deze 
strekking zijn: ‘Hij die je van je schuld bevrijdt, geeft je geluk en 
zaligheid’ (lied 469); ‘Vrede en heil wordt gebracht aan een we-
reld, verloren in schuld’ (483); ‘Lam van God, Gij hebt gedragen, 
alle schuld tot elke prijs’ (487).

De klassieke Verzoeningsleer komt in ons Liedboek in de ru-
briek Kersttijd zo waar nog meer voor dan in de rubrieken van 
Veertigdagentijd en Pasen. En ze worden doorgaans (behalve 
dit jaar) massaal en uit volle borst gezongen, die aloude Kerst-
liederen, omdat ze zo bekend zijn en vertrouwd en omdat ze 
niet gemist kunnen worden. 

Voor velen betekenen juist deze liederen de uiting van hun 
diepste geloof, voor anderen is de inhoud problematisch, om-
dat zij de Verzoeningsleer niet meer kunnen onderschrijven en 
er door zijn afgehaakt. In die diversiteit van geloofsbeleving 
staan wij en gelukkig leven wij in een tijd en in een gemeente 
waarin die verschillen geen strijd meer opleveren. Maar velen, 
vooral van een oudere generatie, zullen zich de felle discussies 
binnen de kerk daarover herinneren.

Is het dan beter om liederen, in dit geval Kerstliederen, met 
een ‘zware inhoud’ niet meer te zingen? Of slaan we, wat in de 
praktijk nogal eens gebeurt, de ‘lastige’ coupletten maar liever 
over? Of lezen we over de inhoud heen wanneer we ze zingen?

Of kunnen we ons deze liederen misschien op een andere, ver-
rassend nieuwe manier eigen maken? 
Het lied ‘Loof God, Gij Christ’nen, maak hem groot’ ken ik vanaf 
mijn lagere schooltijd. Volgens mij leerde ik het in het kinder-
koor en dat is wel toepasselijk, want het lied is van oorsprong 
een ‘Weihnachtslied für die Kinder in Joachimstal.’ In die Bo-
heemse plaats was de dichter en componist van het lied, Ni-
kolaus Herman de cantor. Het lied is me altijd dierbaar geble-
ven, misschien wel vooral vanwege de melodie. 

Maar nu ik de tekst dieper op me in laat werken, raakt mij die 
ook dieper! De verkleinwoordjes ‘kindje’ en ‘kribje’ spreken 
me iets minder aan, maar de beelden van het toegesloten en 
ontsloten ‘schone paradijs’ raken mij. Niet zozeer vanwege de 
klassieke verzoeningsleer, maar wel vanwege de tijd waarin wij 
leven. 

Velen voelen zich opgesloten door alles wat het Coronavirus te 
weeg bracht en brengt, nu al weer ruim negen maanden lang. 
Afgesloten zijn van veel dat je dierbaar is, thuiszitten, bijna 
niemand zien. Geen Kerst kunnen vieren zoals je gewend was. 

Niet samen de Kerstliederen kunnen zingen. Opgesloten zitten 
in je eigen huis en in je eigen gevoel, het licht dat onbereikbaar 
lijkt en versperd wordt. Het geloof en de ervaarbaarheid daar-
van dat zo eindeloos ver weg kan lijken. Er leeft veel geestelijke 
nood en dat hoor ik in het pastoraat. 

Er leeft ook verlangen, toenemend diep verlangen om weer 
deel te kunnen hebben aan dat wat je zo dierbaar is: samen-
zijn, kunnen zingen, niet meer opgesloten zijn. Terugverlan-
gen naar een situatie waar nu als het ware een Cherub voor-
staat, die je de weg verspert. Nu is het natuurlijk niet zo dat 
voor iedereen de situatie van-vóór-Corona zo paradijselijk was, 
want voor velen geldt bijvoorbeeld dat zij zich ook met vorige 
Kerstfeesten eenzaam voelden en afgesloten van de vreugde 
die anderen wél beleefden. 

Terugverlangen suggereert dat je terug wilt naar een vroegere 
situatie. Je kunt ook ‘vooruitverlangen’, uitzien naar een tijd, 
een omstandigheid, waarin je méér licht, meer levensvreugde 
ervaart. Dat is wat Advent en Kerst voor ons mogen beteke-
nen: zicht krijgen op Lichtpunten in het donker, in toenemen-
de mate, ook in het leven van hier en nu. 

Geen Cherub meer die de toegang verspert, maar een Lichte 
engelenvleugel die een uitnodigende inkijk geeft in nieuw 
perspectief, dat wens ik ons allen zo vurig toe. Dat wij ons dát 
eigen zouden mogen maken.

ds. Johan Meijer

Op de zondag na Kerst, 27 december, zal lied 474 ten gehore 
worden gebracht. In zijn geheel! 
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