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Op het dorpsplein van Castenaso, een stadje bij Bologna, verrees dit jaar een bijzondere kerststal. 

 

In Italië, nog altijd een behoorlijk katholiek land, is het gebruikelijk om in december overal 

kerststallen te bouwen. Ze verschijnen in allerlei soorten en maten op pleinen, in kerken, 

gemeentehuizen en scholen. De burgemeester van Castenaso had bedacht dat, nu er ook dit jaar weer 

ruim honderdduizend Afrikaanse migranten in Italië zijn beland, er in die traditionele kerststal een 

rubberboot centraal moest staan,. Op het plein in Castenaso staat een grijze rubberboot met daarin een 

grote houten Maria die een kleine houten Jezus vasthoudt. Naast de boot staat Jozef, en verderop staan 

de drie koningen, de ezel en de os. Onder de rubberboot ligt een blauw zeil dat de Middellandse Zee 

uitbeeldt. 

 

 
 

Deze stal leverde een storm aan kritiek op. Dit is een aanval op onze christelijke cultuur. Bizar. Dit is 

het misbruiken van een traditie voor politieke propaganda. Treurig, zo klonk het. 

 

De burgemeester zegt zelf hierover: De rubberboot is een teken van openheid richting migranten, 

maar tegelijkertijd een verzoek om respect voor de tradities van de Italianen. Zijn doel was 

verbinding: het verbinden van het oude verhaal met de realiteit van nu, het verbinden van mensen uit 

verschillende culturen met elkaar. Maar veel mensen willen deze verbinding juist niet. Ze houden de 

dingen veel liever gescheiden: hun eigen vertrouwde cultuur tegenover culturen die hen vreemd zijn, 

oude, vaste, gekoesterde tradities tegenover de onzekere, dreigende werkelijkheid van vandaag. 

 

Als ik eerlijk ben kan ik dat goed begrijpen. Ook voor mij is het een ongemakkelijk en confronterend 

beeld, die rubberboot in die kerststal. In plaats van het liefelijke waar je zo naar kunt verlangen krijg je 

een bitter beeld te zien van nood en onrecht. Die boot staat voor het gevecht van leven op dood. Voor 

de een een reddingsboot, waarmee de andere kant van de zee wordt bereikt, voor de ander die omkomt 

in het water een doodskist.    

 

Juist met Kerst zou je de werkelijkheid van nood en dood en onrecht en het ongemakkelijke geweten 

dat dat alles geeft als het jezelf op dit moment goed gaat, eens even willen buitensluiten en het goed 

hebben in je eigen kleine wereld. Mag dat dan niet? Laten we luisteren naar het verhaal dat Lucas ons 

vertelt. 

 

We horen over de geboorte van een kwetsbaar kind middenin een wereld vol dreiging. Er is een hele 

zoektocht voor nodig om een plek te vinden waar dit kind geboren kan worden. Uiteindelijk vindt die 

geboorte buiten op het veld plaats. Ja, u hoort het goed, buiten op het veld. In de evangelietekst wordt 



namelijk niets verteld over een stal. Die hebben wij er later zelf bij bedacht, net als de os en de ezel. 

Dat beeld van de stal is deel geworden van de christelijke traditie, die traditie die die boze Italianen zo 

graag willen beschermen. Want het kan toch niet zijn dat er geen enkel dak zou zijn boven het hoofd 

van dit bijzondere kind. Zo onbeschut mag dit kind niet aan zijn leven beginnen, - en daarom is er bij 

die voederbak ook een stal verzonnen, een plek waar Maria en Jozef de herders en later de wijzen 

kunnen ontvangen, -heel liefdevol verzonnen. Die stal wordt de ene keer verbeeld als een mooie grote 

ruimte die warm en uitnodigend oogt, en de andere keer als een open en simpel afdakje.  

 

Maar lees het verhaal maar eens heel goed na, er staat echt niets over vermeld. Alles wat de engel 

gezegd heeft is dat de herders zullen vinden is een kind dat in een doek gewikkeld in een voederbak 

ligt, en alles wat verteld wordt wat ze aantreffen als ze op weg zijn gegaan zijn Maria en Jozef en het 

kind dat in de voederbak lag. Buiten onder de blote hemel, de wereld waar ook de herders leven, daar 

wordt dit kind geboren. 

 

We hadden vanmorgen ook een ander evangelie kunnen lezen, het verhaal van de evangelist Johannes 

over hoe het allemaal begint met Jezus. Dat is volgens een eeuwenoude traditie de lezing op 

kerstochtend. Bij Johannes geen herders, geen engelen, geen kribbe en geen kind in doeken gewikkeld. 

Hij heeft heel andere woorden en beelden gezocht om duidelijk te maken hoe Jezus in de wereld 

gekomen is en wat zijn plaats is onder de mensen. Want dat is natuurlijk waar het de evangelisten 

allemaal om te doen is, om dat duidelijk te maken. Middenin de verheven taal van Johannes over in 

het begin was het woord  klinken er een paar andere heel concrete woorden die je even de oren doen 

spitsen. Op een gegeven moment heeft Johannes het over een tent. Het woord van God, dat woord dat 

woord dat van God komt en dat God zelf is, heeft, zo zegt hij, zijn tent bij ons opgeslagen. In de 

meeste vertalingen is dat weergeven als: het heeft onder ons gewoond. Maar letterlijk staat daar tent. 

 

Een heel opmerkelijk woord is dat, van dezelfde categorie als voederbak. Of rubberboot. Het is een 

woord dat je zelf nooit in verband gebracht zou hebben met God. Dat is nu juist het bijzondere van de 

Bijbel, dat er dingen met God in verband worden gebracht waarvan we het totaal niet zouden 

verwachten. Jezus zal daar later ijzersterk in blijken te zijn, allerlei onverwachte materiële dingen 

verbindt hij met God: brood, water, zout, mosterdzaad, noem maar op. 

 

Wat heeft nu de hemelse God, die hoog is en verheven, waar ons denken nauwelijks bij kan, die ons 

voorstellingsvermogen ver te boven gaat, van doen met een tent, met een voederbak, met een 

rubberboot? 

 

De God die in deze mens naar ons toegekomen is heeft daar nu juist alles mee van doen, zo zeggen ons 

de evangelisten. Hoe verschillend hun verhalen ook, hoe anders hun taal, op dat punt zijn ze het 

volledig met elkaar eens. Gods licht schijnt in het  gewone en onopgemerkte, aan de rand van deze 

wereld. Deze God laat zich zien op plekken waar je het goddelijke niet snel zou zoeken.  Dat God als 

verblijfplaats een tent kiest, een paar lappen stof, een provisorische woning, een plek die niet blijvend 

is, iets dat voortdurend weer opgebouwd en afgebroken moet worden, dat hoorden we al in het Oude 

Testament. God trekt daar met zijn volk, dat bestaat uit mensen die op de vlucht zijn, de woestijn door 

in een soort draagbare tent.  

 

In het evangelie horen we hoe God zijn intrek heeft genomen in een mens. Wat is er nu kwetsbaarder 

en tijdelijker dan een sterfelijk mens, hoe bijzonder ook? 33 jaren heeft het in totaal geduurd, nog 

minder dan een knip met je vingers afgemeten aan de eeuwigheid. Het is pas als Jezus’ aardse leven, 

dat verscheen als een flits die al weer voorbij was voordat mensen er erg in hadden, onherroepelijk 

verleden tijd is geworden dat de evangelisten daar over na zijn gaan denken en dat ze woorden hebben 

gezocht voor dit naar hun overtuiging unieke moment in de geschiedenis. 

 

En dan komen ze met grote, omvattende en hemelse woorden als licht, leven, genade en waarheid. 

Maar ook met kleine, eenvoudige, aardse woorden als kribbe en tent. Het zijn deze zo doodgewone 

eenvoudige dingen die de drager worden van Gods licht, het voertuig van Zijn aanwezigheid.  

 



Het evangelie vertelt ons dat God naar ons toekomt in een sterfelijk mens, een kind van vluchtelingen 

van wie het leven wordt bedreigd, in een ter dood veroordeelde. Om ons mensen de ogen te openen, 

om ons te leren anders te kijken, om onze eerbied te richten op onverwachte dingen. Kerst is wel 

degelijk het feest van een ongekende lieflijkheid en tederheid. Wat gevierd wordt is de niet aflatende 

liefde, tederheid en ontferming die van God uitgaat naar onbeschermde mensen, wie zij ook zijn. 

Vluchtende mensen. Bange mensen. Boze mensen. Al die mensen samen weet deze God die op aarde 

komt in een kwetsbaar kind in die liefde te vatten. Hij kan dat wel verbinden. In het onbeschermde en 

chaotische leven van mensen heeft Hij zijn intrek genomen, om zo een beroep te doen op onze liefde, 

tederheid en ontferming, op ons vermogen te verbinden.  

 

Dat we deze wonderlijke aanwezigheid en dit diepe appèl mogen verwelkomen in onze wereld. En laat 

dat maar zijn door liefdevol een stal voor hem te bouwen, hem een dak boven zijn hoofd, iets van 

beschutting te geven, -door dat voor dit kind te doen doen we dat voor alle kinderen en mensen die 

beschutting en bescherming en liefde nodig hebben. Laat dat zijn door in een wereld vol onzekerheid 

en dreiging onze armen en ons hart wijd te openen voor elkaar. 

 


