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titel: Onderweg naar nergenshuizenis onderweg naar vrede. 
Een paar weken geleden moest ik op maandagmorgen naar Bosch en Duin. Ik had 
geen andere keus dan met mijn eigen auto te gaan en het woord “file” kreeg weer 
duidelijk betekenis, daar op de A1. Want ik was niet alleen. Wel alleen in de auto 
maar niet alleen op weg. En de weg werd voor mijn gevoel steeds langer. Onderweg 10 
naar nergenshuizen, zo leek het wel. Hoewel ik uiteindelijk wel kwam waar ik moest 
zijn.  
Onderweg naar nergenshuizen, dat lijkt ook de weg te zijn van Jozef en Maria. Er is 
geen plaats voor hen in het nachtverblijf van de stad. Geen plaats, nergenshuizen.  
Ze zijn onderweg, onderweg gestuurd vanwege een bevel van de keizer. Een raar 15 
bevel, want ja, dat de keizer wil weten hoeveel mensen er in zijn rijk wonen, nou ja, 
daar hebben machthebbers wel vaker belang bij gehad. Machthebbers hebben graag 
macht en controle, zeker als het gaat om bezette gebieden en daar hebben we het 
over in dit verhaal. Augustus, de keizer van Rome, staat niet alleen in zijn verlangen 
naar cijfers en getallen. Het is wel vreemd dat ieder op reis moet naar waar de familie 20 
vandaan komt.  
Onderweg naar nergenshuizen, naar Bethlehem, waar daar komt de familie vandaan, 
de familie van David, daar moet het naartoe, maar er is geen plaats, het is te druk. 
Onderweg, zoals mensen onderweg zijn, zoals de mensen onderweg zijn alleen of 
met elkaar, onderweg zoals het leven een weg is, een levensweg. Onderweg, zoals 25 
die mensen onderweg zijn naar de Verenigde Staten van Amerika, maar gestrand in 
het noorden van Mexico, geen plaats, nergenshuizen. Onderweg, zoals de mensen 
die in de kampen van Griekenland zitten, gestrand, onderweg naar nergenshuizen. 
Onderweg, zoals vluchtelingen onderweg zijn, en wie geeft hen een veilige haven? 
Er is geen plaats in het nachtverblijf, er is een kind geboren, een moeder heeft het 30 
kind leven gegeven en wikkelt hem in een doek zoals zij het van haar moeder 
geleerd heeft en zoals het in haar tijd gebeurde. En ze legt het kind in een 
voederbak, geen plaats. Geen plaats voor dit kind, voor Jesus, geen ruimte om te 
zijn. En het woord “nachtverblijf” komt nog één keer voor in het evangelie naar Lucas. 
Op de avond voordat Jesus sterft, gedood wordt, dan is hij met zijn leerlingen in een 35 
bovenzaal. Zij vieren daar avondmaal in die bovenzaal, hetzelfde woord als het 
nachtverblijf. En als Jesus gedood is, dan wordt hij in doeken gewikkeld, zoals men 
het had geleerd in die tijd. Aan het begin van het leven van Jesus is er geen plaats, 
geen ruimte voor hem, aan het einde van zijn leven ook niet, hij wordt gedood. En 
daarmee is Jesus verwant aan al die mensen voor wie, zo het lijkt, geen plaats is. 40 
Verwant aan al die mensen die onderweg zijn naar nergenshuizen. Verwant aan 
vluchtelingen die hun heil zoeken en wegvluchten van geweld, verwant aan die 
mensen die worden weggedrukt, van hun plaats gedrukt, of wegvluchten van hun 
plaats om te kunnen blijven bestaan. Jesus is verwant aan die mensen die niet 
kunnen wegvluchten, verwant aan de kinderen in Jemen, die letterlijk doodgaan van 45 
de honger.  
Jesus is verwant aan de herders op het veld. Ja, de herders. Zij worden als eerste 
genoemd nadat Jesus geboren is en in een doek is gewikkeld, als eerste, nog voor 
de engelen. Herders, ja in Israël, en daar hebben we het over, waren herders 



genoemd in psalmen en wordt God als een herder afgeschilderd met woorden op 50 
zulke momenten. Maar aan de andere kant zijn herders degenen die niet mogen 
getuigen in een proces omdat ze niet betrouwbaar zouden zijn. En ook niet eerlijk als 
het ging om mijn en dijn en zomeer. Herders, aan de onderkant van de samenleving, 
en je kunt je afvragen of er voor hen plaats is of zijn zij ook onderweg naar 
nergenshuizen? Zoals je de vraag kunt stellen of de gele hesjes een plaats hebben 55 
en een plaats krijgen. Zoals je de vraag kunt stellen of ons klimaat en de omgang 
met de aarde de plaats krijgt die het verdient. Of zijn de gele hesjes en ons klimaat 
ook op weg naar nergenshuizen? Toen ik in die file stond en de uitstoot zag hier en 
daar en ook rook, dacht ik wel ineens: Wij doen iets niet goed met elkaar, wij zijn op 
deze manier met elkaar op weg naar nergenshuizen. 60 
De herders zijn op het veld en horen en zien de engel en de engelen en ze horen 
over vrede op aarde, onder andere. Deze mensen die onderweg zijn naar 
nergenshuizen, zij horen van de vrede en raken verbonden met de vrede, want zij 
gaan op weg en vinden het kind en vertellen erover. Deze herders die niet mogen 
getuigen, getuigen dus wel. Deze mensen die onderweg zijn naar nergenshuizen 65 
vinden dus wel de plaats waar het kind is. En wie het kind vindt, die looft en prijst 
God en is dus een vredestichter.  
Wonderlijk hè, de mensen van de rand, de mensen die achteraan staan, de armen 
en dan ook letterlijk de armen, de mensen onderweg naar nergenshuizen die 
mensen worden vredestichters. Die mensen staan in de lijn van de woorden van 70 
Jesaja: Iedere laars die dreunend stampt wordt verbrand en elke mantel waar bloed 
aan kleeft wordt een prooi van het vuur. Iedere laars die dreunend stampt, dat is het 
symbool voor het geweld, voor het geweld dat mensen elkaar aan doen. Geweld met 
wapens, sexueel geweld in Zuid-Soedan, ach, noem het maar op. En daar komt een 
einde aan, dat begint met de geboorte van dit kind en zet zich voort om te beginnen 75 
door de mensen die onderweg zijn naar nergenshuizen. 
En het kan dus, het kan dus, het stichten van de vrede. Iedere laars die dreunend 
stampt zal en kan in het vuur gegooid worden. Onze verkwisting van de grondstoffen 
en het uitputten van de aarde, die zal ook in het vuur gegooid worden en dat 
betekent dat het zal stoppen. Vrede op aarde, je kunt erover zingen en het is goed 80 
om erover te zingen, je kunt het ook doen. De geboorte van dit kind maakt zoveel wel 
duidelijk dat degene voor wie geen plaats is, dat die wel een plaats heeft bij God en 
dat God op die plaats is. God is in nergenshuizen, daar waar de vrede gestalte krijgt. 
Ja, God is ook in Jemen, God is ook waar geweld is en mensen lijden, misschien is 
God daar wel het meest.  85 
Oké, vrede kan dus. En waar beginnen we? Waar beginnen wij als mensen 
onderweg? En misschien wel collectief onderweg naar nergenshuizen? Onderweg 
denk ik, onderweg komt de vrede als licht in het donker. Zo komt het naar ons toe.  
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