
OVERDENKING 
 

Hoe welkom is de vreugdebode 

Die over de bergen komt aangesneld 
die vrede aankondigt en goed nieuws brengt 

 
Goed nieuws, het beste nieuws, dat was het thema van het 

Adventsproject en de Kinderkerstmusical waarvan we net een fragment 
hebben gezien.  

 
Goed nieuws was het in elk geval dat die musical door kon gaan en er iets 

voor de kinderen gedaan kon worden. Zonder dat zou het geen echte 
Kerst zijn. 

 
Want Kerst is een kinderfeest. Met Kerst worden we allemaal weer even 

kind. We keren allemaal weer een beetje terug naar onze kindertijd, naar 
het opene en beloftevolle van die tijd.  

 

Wat kinderen heel goed aanvoelen, wat ze heel sterk beleven en waar ze 
een grote behoefte aan hebben en ook op aangewezen zijn is dat het goed 

is tussen mensen. Dat er vrede is, saamhorigheid, warmte, met dat mooie 
kerst-woord: welbehagen. Een grote kring en niemand die erbuiten valt. 

En daarom kun je als kind -en als volwassene blijf je dat houden- ook zo 
ontzettend bang zijn om erbuiten te vallen, om alleen te staan, buiten die 

kring, om niet mee te mogen doen, niet te delen in die saamhorigheid. Je 
kunt rustig zeggen dat je daar je leven lang mee bezig blijft en naar op 

zoek bent. 
 

Ik kom jullie goed nieuws brengen dat het hele volk met grote vreugde zal 
vervullen zegt de aankondig-engel. Heel het volk, heel de gemeenschap, 

niemand uitgezonderd, dat is de boodschap van Kerst.  
 

Als gemeenschap kunnen we nu helaas niet bij elkaar komen hier in de 

kerk. Dat is een groot gemis. U zit thuis naar deze viering te kijken. 
Misschien bent u nu op dit moment alleen. Omdat Kerst bij uitstek het 

feest is waarop de gemeenschap gevierd wordt hebben we ervoor gekozen 
om vandaag toch een paar mensen in de kerk te ontvangen, mensen die 

anders alleen thuis hadden gezeten. Ik ben zo blij dat jullie aan de 
uitnodiging gehoor hebben gegeven en dat we hier samen een 

gemeenschap vormen op deze Kerstochtend, hoe klein ook. 
 

Zoals we hier bij elkaar zijn vertegenwoordigen we heel de gemeenschap 
en haar verlangen. Wij hier in de kerk en u die thuis mee kijkt, wij zijn op 

dit moment, met de woorden van een kerstlied, het menselijk gezin.  
 

Niet voor niets luisteren we vandaag naar het verhaal van het goddelijke 
gezin. Maria, Jozef en Jezus, in deze familie vinden wij onszelf terug.  



Maar luister goed, dit is nu juist geen verhaal dat het gezin van vader-
moeder-kind verheerlijkt als enige en ideale bestaansvorm, -waardoor alle 

mensen die ongewild alleen zijn gebleven of van wie het leven anders is 

gelopen in de kou zouden worden gezet en het gevoel zou geven dat zij er 
eeuwig buitenvallen. Buiten de ware vrede, warmte, saamhorigheid, het 

welbehagen. Het verhaal vertelt dat Maria zwanger is en Jozef zich over 
haar en haar kind ontfermt, -bepaald niet het ideale gezin. Wat hier 

gebeurt is anders en meer dan de natuurlijke gang van zaken.  
 

Het verhaal vertelt ook van mensen van buiten, herders van het open 
veld, die op een bijzondere manier bij deze geboorte betrokken worden, 

die opgenomen worden in deze kring, dit godsgezin. En nog weer een 
andere evangelist vertelt van mensen uit verre landen die ook hun plek 

innemen in deze kring rond het kind. 
 

Heel de gemeenschap zegt de engel, hij belooft grote vreugde die voor 
heel de gemeenschap wezen zal. 

 

Het feest van kerst herinnert ons eraan wie wij zijn, hoe wij ooit als kind 
zijn begonnen. Dat wij niet alleen op de wereld zijn maar allemaal deel 

uitmaken van het menselijk gezin. Dat vieren wij in de kerk en niet alleen 
met Kerst, maar iedere zondag opnieuw. Dat wordt ons aangezegd, daarin 

oefenen wij ons, daarin leren we iedere dag weer opnieuw van elkaar en 
aan elkaar, dat wij één familie zijn, de familie van God, broeders, zusters, 

de een niet meer en niet minder dan de ander.   
 

Binnen een familie kun je je soms ontzettend aan elkaar ergeren en soms 
grote moeite hebben met elkaar, elkaar pijn doen. En er is geen andere 

plek waar je jezelf zo sterk tegenkomt. Iedereen kent ook bij tijd en wijle 
de behoefte om eens even vrij te zijn van die eeuwige familie. Maar met 

je familie blijf je verbonden. Je hoort bij elkaar en je laat elkaar niet los. 
En waar je elkaar wel loslaat en kwijtraakt is dat nooit zonder pijn. Want 

wat blijft is dat verlangen naar vrede, naar warmte, naar goedheid, 

aanvaarding, naar welbehagen, naar saamhorigheid. Naar iets wat er wel 
geweest is, maar dat je onderweg bent kwijt geraakt. Of dat er had 

moeten zijn en dat je zo hebt gemist. Geen mens kan daar helemaal 
zonder. En daarin kunnen we niet zonder elkaar. 

 
Dat is wat de geboorte van dit kind ons wil leren. Dit kind dat gekomen is 

om gemeenschap te stichten en zelf alleen kwam te staan. Buiten de kring 
van mensen die zich eensgezind tegen hem keerden, de saamhorigheid 

van wie hem buitensloten als zondebok. Dit kind dat ook de keerzijde van 
ons verlangen aan het licht heeft gebracht: hoe wreed wij mensen soms 

kunnen zijn voor elkaar, hoe dezelfde mensen die zo verlangen naar 
gemeenschap en saamhorigheid anderen buiten de kring kunnen stoten.  

 



Dit kind dat in al zijn kwetsbaarheid ons de moeilijkste waarheid over 
onszelf onder ogen doet zien. Maar dat ook en juist daarin de 

gemeenschap met ons blijft zoeken en ons niet loslaat. 

 
Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat heel de 

gemeenschap met grote vreugde zal vervullen: vandaag is inde stad van 
David voor jullie een redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit zal 

voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in 
een doek gewikkeld in een voederbak ligt. 

 
Heel de gemeenschap is bestemd om gered en bevrijd te worden van 

datgene wat de gemeenschap verstoort en onmogelijk maakt. Die 
gemeenschap is natuurlijk groter dan de kerkgemeente, die is ook groter 

dan alle kerken samen. Heel de gemeenschap dat is heel de mensheid.  
 

Als Corona ons iets heeft laten zien is het dat we wereldwijd een grote 
gemeenschap vormen, onlosmakelijk verweven zijn met elkaar en dat wat 

er aan de ene kant op de wereld gebeurt gevolgen heeft aan de andere 

kant. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Al hebben we niet allemaal 
dezelfde kansen. Het kind van wie wij de geboorte vieren had een 

voederbak als wieg. Vanaf die plek kijkt het ons aan en roept het ons op 
plaats te maken voor elkaar, gemeenschap te stichten, wereldwijd, en 

verder te kijken dan ons eigen kringetje. 
 

Dit kind brengt ons goed nieuws, het beste nieuws dat er is.  
Dat wij aan elkaar gegeven zijn. 

 
 
 


