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Aanvang 

 

Die het kindje het aanzijn geeft 

geeft het aanzijn aan alles 

nooit door woorden noembaar, 

dat slaapt onder schedeldons 

als een perzik. 

Vlinders slapen er, bloemen 

met tippen toegevouwen, 

bladerenfronsels, een handje 

openend. 

Tuiltjes van water slapen. 

En ook de verten slapen, 

verten met donkerblauwe  

rivieren, met grote bomen, 

even bewegend, daarachter 

stil in het aanvangslicht 

slapen de hemelweiden. 

 

                                        Ida Gerhardt 
 

 

Kerst is het christelijke feest dat het meeste oproept bij mensen binnen en buiten 

de kerk. Je kunt nu meteen zeggen dat wat er opgeroepen wordt weinig te maken 

heeft met de eigenlijke boodschap en wijzen op alle sentimentaliteit en 

opgekloptheid die dit feest omgeven en dan heb je natuurlijk gelijk. Maar 

misschien is er toch meer over te zeggen dan dit oordeel? 

 

Die het kindje het aanzijn geeft, geeft het aanzijn aan alles. 

 

Met Kerst vieren we de geboorte van een kind. Het brengt ons terug bij onze 

eigen kindertijd. De kindertijd is de tijd van de verhalen. Kleine kinderen die 

worden voorgelezen willen het liefst hetzelfde verhaal nog eens weer horen en 

nog eens weer, dat kan niet vaak genoeg. Ze weten al wat er komen gaat. Het is 

dit ritueel van de herhaling dat geborgenheid geeft.  

 

Met Kerst luisteren wij naar steeds weer hetzelfde verhaal. Niet naar een 

onderwijzing, niet naar een stuk dogmatiek, maar naar een verhaal. Het 

geschiedde in die dagen. Voor veel mensen is dit het bekendste verhaal uit de 

bijbel.  



Dit had Lucas nooit kunnen vermoeden toen hij zijn evangelie schreef waar nog 

zo veel meer in staat, dat nu juist deze inleidende vertelling over Jezus’geboorte 

zo belangrijk zou worden.  

 

Wat is er met dit verhaal, dat veel weg heeft van een sprookje, een verhaal voor 

kinderen, dat mensen het ieder jaar opnieuw willen horen? Of staat dit geheel los 

van de inhoud, maakt het niet uit waar het over gaat en gaat het enkel om het 

ritueel? Eigenlijk zou ieder van ons deze vraag voor zichzelf moeten 

beantwoorden. Waarom bent u hier gekomen om dit verhaal opnieuw te horen?  

 

Die het kindje het aanzijn geeft, geeft het aanzijn aan alles. 

 

Het verhaal van Kerst is het verhaal van een geboorte. En er is niets dat zoveel 

bij mensen oproept als de geboorte van een kind. Het is het wonder van het 

leven zelf dat ons aankijkt in de ogen van een kind. Ik denk dat het 

kerstevangelie zo veel oproept, omdat het zo dichtbij die ervaring komt. Een 

kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven.  

 

Iedere geboorte is met ongelooflijk veel hoop omgeven. Eigenlijk is het een 

wonder dat dit nog altijd zo is ondanks alles wat er in de wereld gebeurt dat tot 

somberheid stemt. De hoop dat dit net begonnen leven en daarmee het leven 

goed zal zijn. Die hoop is iets heel duidelijks, er is geen twijfel over mogelijk. 

Alles is daarop gericht, alles wordt daarop ingezet. Alsof in dit ene levende 

wezentje heel het leven zich concentreert. 

Die het kindje het aanzijn geeft, geeft het aanzijn aan alles. 

 

De geboorte van dit kind wordt een teken genoemd voor anderen. Dit zal voor 

jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek 

gewikkeld in een voederbak ligt. 

 

Meer dan een pasgeboren kind is er niet te zien. Helemaal niets bovennatuurlijks 

en buitengewoons. Maar juist dit wordt een teken genoemd, -teken van iets dat 

niet alleen dit kind maar alle mensen geldt. Ik kom jullie goed nieuws brengen 

dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen zegt de engel tegen de herders. 

Heel het volk. 

 

De geboorte van dit kind is- voor wie het wil zien- het teken van onze eigen 

geboorte. Dit kind zal zichtbaar maken hoe wij in dit leven werkelijk mens 

kunnen worden. Want dat zijn we nog niet, nog niet echt helemaal, dat moeten 

we nog worden, ons hele leven staat in het teken van dit wordingsproces en dit 

kind zal ons daarvoor de ogen openen.  

 



Want ieder van ons wordt in dit leven elke dag opnieuw gesteld voor de keuze 

wie je wilt zijn als mens. Wil je jezelf veiligstellen achter een masker van 

uiterlijkheden en gemakkelijke waarheden, wil je jezelf in slaap laten wiegen? 

Of wil je op zoek gaan naar de echte verborgen waarheid die je leven van 

binnenuit vormen wil? Wil je je wapenen of wil je je kwetsbaar op stellen? Wil 

je je afluiten of wil jezelf open stellen?  

 

Zodat het leven verandert van een zijn in een worden, een levenslange oefening, 

op weg zijn, geboorte. 

 

Die het kindje het aanzijn geeft, geeft het aanzijn aan alles. 

 

Met kerst luisteren we naar het verhaal van onze eigen geboorte. Middenin de 

woelige mensengeschiedenis, temidden van een evacuerende menigte, temidden 

van grote politieke problemen, in een wereld vol dreiging en geweld,  in een 

stal, in een nood-wieg, is dit kind geboren om ons bij onze geboorte als mens te 

bepalen. Niet als koning, niet als leider, niet als actievoerder, niet als iemand die 

boven ons staat en alles al weet, maar als kind is hij gekomen. Als kwetsbaar 

mens om te delen in al onze menselijke vragen en noden en onzekerheid en 

midden onder ons te wonen. Vanuit een diep verlangen, niet om ons te 

imponeren en te domineren, maar om naast ons te staan.  Dat is de boodschap 

van Kerst: dat in dit kind God Zelf zo dichtbij komt als maar mogelijk is, vanuit 

dit grote verlangen. In de hoop dat wij daarin zullen delen en dat het ons eigen 

verlangen wordt om mens worden naar Zijn beeld en gelijkenis, dat is: elkaar tot 

naaste, broeder, vriend, nabij. 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 


