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Gelezen: Jesaja 9:1-6 en Lucas 2:1-20 
Titel: De lockdown doorbroken. 5 
Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
Het zal je maar gebeuren, dat je ineens een engel ziet, een engel zelfs met het 
stralende licht van de Heer. Het zal je maar gebeuren, dat jij als herder dat 
meemaakt. Ik heb me laten vertellen dat herders niet zo geliefd waren. Herders 
stonden, zoals ik heb begrepen, een beetje aan de kant van de samenleving. Zij 10 
mochten geen getuigen zijn bij een proces, hun woorden werden niet geloofd. Zij 
zouden het verschil niet weten tussen mijn en dijn en zo nog wat dingen meer. 
Herders stonden aan de kant, zij waren in een constante lockdown. Niet teveel 
contact, het liefst helemaal niet en veel meer dan anderhalve meter.  
En ook de anderen die in dit verhaal genoemd worden, hebben het niet ruim. Jozef 15 
en Maria, onderweg van Nazareth naar Bethelem, zij zijn op reis. Niet omdat ze daar 
zelf voor hebben gekozen, het is geen all-inclusive-reis met goede 
annuleringsverzekering en gegarandeerde testen. Het is een gedwongen reis omdat 
een keizer Augustus een decreet heeft afgevaardigd dat alle inwoners van het rijk 
zich moeten laten inschrijven. Een decreet van een alleenheerser, dat geeft al direct 20 
aan dat de vrijheid op het spel staat. Anders gezegd, Jozef en Maria zijn, zoals 
zoveel anderen, niet vrij maar worden geregeerd door een alleenheerser. En dat 
maakt dat zij ook in zekere zin opgesloten zijn. En hun reis…..het kan zijn dat ze 
daarmee gehoorzaam zijn aan Augustus, en zo staat het wel in het evangelie naar 
Lucas. Het kan ook zijn dat ze met hun reis burgerlijk ongehoorzaam zijn, hoewel dat 25 
zo niet in het evangelie staat. Maar hoe dan ook….de reis is niet vrijwillig, valt te 
vergelijken met de lockdown van de herders.  
En…..dan is het leven toch sterker dan de wil van een alleenheerser. Een kind wordt 
geboren, een eerstgeboren kind. Jozef en Maria gaan naar Bethlehem om zich te 
laten inschrijven, maar of ze zich ook echt laten inschrijven wordt niet gemeld en al 30 
helemaal niet of dat pasgeboren kind wordt ingeschreven. De alleenheerser 
Augustus meent misschien dat hij met de volkstelling precies weet hoeveel mensen 
er in zijn rijk wonen, zijn cijfers kloppen niet, er zit een storing in het systeem en in dit 
geval is dat heel goed. De macht van de alleenheerser is dus ook beperkt en dat is al 
vast een mooie kerstgedachte.  35 
Het leven is sterker dan de wil van een alleenheerser en het leven is ook sterker dan 
het isolement van de herders. Zij horen als eerste dat het kind geboren is, deze niet-
getuigen worden getuigen, hun lockdown wordt doorbroken. En dat gaat op een heel 
bijzondere manier. Een engel komt bij hen terwijl zij de nacht doorbrengen bij hun 
kudde. En dan schrikken ze, ze schrikken van de engel met het stralende licht. Dat is 40 
op zich niet zo vreemd, dat ze schrikken. In die tijd meende men dat het zien van een 
engel betekende dat je zou sterven. De engel kwam je dan halen, om het maar zo te 
zeggen. En vandaar dat de engel als eerste zegt: “Wees niet bang, ik breng jullie 
goed nieuws.” “Wees niet bang”, en daarmee doorbreekt de engel al voor een deel 
de lockdown van de herders. Er is contact. De engel vertelt over de geboorte van de 45 
messias, de engel vertelt over de stad van David en de herders weten onmiddellijk 
dat daar Bethlehem mee bedoeld wordt. De herders waren dus niet dom en de engel 
weet hen goed in te schatten. En dan het lied van de engelen samen. Ik ga er 



namelijk van uit dat ze het zongen. Samen zingen kan namelijk  veel beter dan 
tegelijk spreken. Tegelijk spreken is vaak onverstaanbaar, samen zingen is als het 50 
goed is wel verstaanbaar en de herders verstaan de tekst. “Eer aan God in de 
hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.”. Samen zingen 
de engelen, een groot koor, zo lijkt het en hun zang verspreidt een virus. En de 
herders raken besmet met dit virus, en dit virus is bevrijdend, doorbreekt de 
lockdown. De herders laten de kudde in de steek en vinden wat zij zoeken, de 55 
herders worden getuigen, zij worden gehoord, men gelooft hen, zij staan niet meer 
aan de rand van de samenleving. Zij horen bij het volk dat in duisternis ronddoolt en 
een groot licht ziet. Zij horen bij dat volk en degenen die hen horen en verbaasd zijn 
om hun woorden en omdat herders dit spraken, diegenen die hen horen zijn ook het 
volk dat in duisternis ronddoolt en een groot licht zien. De lockdown is doorbroken, 60 
deze lockdown wel.  
En onze lockdown? Is die ook doorbroken? Nou, letterlijk niet. We mogen dan met de 
kerstdagen met iets meer mensen bij elkaar zijn dan op andere dagen, maar dat 
schiet niet echt op. En ik ben bang dat er veel mensen zijn die zich alleen voelen en 
ook eenzaam, en deze zogenaamde feestdagen nog iets sterker dan anders. Onze 65 
lockdown is niet doorbroken en we zijn, zeker als kerk, ook niet burgerlijk 
ongehoorzaam. Wij volgen netjes de regels, ook als we ze niet begrijpen en de logica 
niet zien. En misschien zijn we daarin te braaf. We zouden om te beginnen kunnen 
claimen dat de kerk en de kerkdiensten ook essentieel zijn. De kerk en de diensten 
zijn net zo essentieel als de supermarkten, zeker in een land waarin slijterijen als 70 
essentieel worden gezien. Als spiritualiën essentieel zijn, dan is spiritualiteit dat ook. 
Het woord van de engel, die vertelt over het heil dat is geboren, een redder geboren, 
en dat heel het volk zich er over zal verheugen, dat woord en de zang van de 
engelen, die zijn essentieel. En hoe je dan diensten vorm geeft, dat is dan weer een 
ander verhaal, je hoeft de grenzen ook niet op te zoeken, maar het moet wel gezegd 75 
worden dat spiritualiteit ook essentieel is. En spiritualiteit kan niet opgesloten worden. 
Spiritualiteit kan niet vastgehouden worden in een systeem, kan niet worden geteld, 
is sterker dan de wil van welke regeringsleider dan ook. Geloof gaat elke lockdown te 
boven en doorbreekt elke lockdown. Niet letterlijk, maar anders.  
De geboorte van een kind is toekomst, de geboorte van dit kind is toekomst, in elke 80 
tijd. De geboorte van dit kind is verbonden met geloof, met hoop en met liefde, de 
liefde tussen mensen ook. De geboorte van dit kind is als God die mens wordt, als 
God die naar mensen toekomt en dat doorbreekt elke lockdown, dat doorbreekt elke 
gevangenschap, omdat het leven sterker is dan de wil van een alleenheerser en 
sterker is dan de wil van regeringsleiders.  85 
En het liefste zou ik nu willen zeggen…..zoek elkaar op en omhels elkaar als u, jij, 
dat wilt. Om zo liefde tussen mensen te ervaren, de hoop op wat zal zijn en al is, om 
zo eenzaamheid wat te verminderen of misschien wel te laten verdwijnen. Het liefst 
zou ik dat nu willen zeggen, maar dat zeg ik niet omdat dat een brug te ver is.  
Medemenselijkheid kan ook nog op een andere manier. Misschien is het een goed 90 
idee om deze dagen nog eens extra te bellen zodat men jouw stem hoort, jouw stem 
als van een engel, jouw stem als van een herder die uit de lockdown gekomen is. 
Jouw stem als van iemand die verbaasd is dat het goede nieuws toch aanwezig is. 
Dat kan, dat kan veilig, en doorbreekt toch een beetje de lockdown. 
En de geboorte van dit kind betekent natuurlijk nog veel meer. Vrede op aarde, zo 95 
klinkt het. Vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft en volgens mij houdt God 
van alle mensen. Vrede op aarde, ook op afstand, ook op een afstand die pijn doet. 



En liefde, liefde tussen mensen, is sterker dan de dood, liefde overbrugt elke afstand. 
En dat maakt het essentieel. Dat maakt het evangelie essentieel. Amen.  


