
GEEF LICHT  Lucas 2: 32 
MEDITATIE BIJ REMBRANDTS SCHILDERIJ Heilige familie met engelen 

27 december 2020, in de Oosterkerk 

 
 

 

Lieve mensen, 
 

1 Het overkwam me tijdens mijn ziekte de afgelopen maanden.  Ik lag 
uitgeteld op bed met spit. Toen trof ik in het Kerstnummer van Open Deur 

dit schilderij van Rembrandt aan uit 1645 (dia, ook in de orde van dienst). 
Het draagt als titel ‘De heilige familie met engelen’. Dit tafereel raakte mij 



diep vanbinnen. Ik werd er rustig en stil van. Het kerstplaatje vergezelde 
me in de moeilijke weken als een bron van schoonheid en troost. Ik kon 

erover mijmeren en mediteren op elk willekeurig moment van de dag. Ik 

nam me meteen maar voor om erover te preken met Kerst. Dat moment 
is nu aangebroken. Wat maakt dit kerstschilderij zo bijzonder? 

 
We bevinden ons op het eerste gezicht in de timmermanswerkplaats van 

Jozef. Hij is druk aan het werk. Met gekromde rug maakt hij een juk. Als 
dat maar geen ernstige rugpijn oplevert…dacht ik regelmatig… een juk, u 

weet wel, zo’n ouderwetse houten balk die je op je schouders draagt om 
een zware last te kunnen torsen. Wat zal er door Jozef heengaan? Zou hij 

zo in zijn arbeid opgaan dat hij geen oog heeft voor het wonder in huis?  
 

2 Onze blik gaat nu naar Maria in haar stoel. Zij leest de Bijbel…de 
Bijbel? Neen, dat kan natuurlijk niet waar zijn. Want de Statenvertaling 

bestond nog lang niet in het geboortejaar van Jezus. We knijpen maar 
even een oogje dicht.  

Rembrandt laat op moeder Maria een goddelijk licht schijnen. Haar gezicht 

straalt. Zij kijkt vol moederlijke liefde en tederheid naar haar pasgeboren 
zoon in de kribbe… Kribbe? Nee, maar niet heus, Rembrandt schildert hier 

het kindeke Jezus in een wieg uit zijn eigen tijd, de 17e eeuw. Onze 
meesterkunstenaar zet ons ook nu weer op het verkeerde been. Dat doet 

hij natuurlijk met opzet. Ineens dringt het tot me door: Rembrandt wil 
Kerstmis juist naar het hier en nu plaatsen, naar vandaag in onze 

werkplaats. Geen kribbe, maar een fraaie wieg. Geen eenvoudige doeken 
om Jezus gewikkeld, maar dure dekens. Vandaag zou Rembrandt de 

heilige familie vast en zeker hebben vereeuwigd in een moderne 
huiskamer met een supercomputer en een groot HD flatscreentv.  

Rembrandt schildert Jezus als koningskind. En de kleur rood van de deken 
fascineert me. Het is de kleur die we op Rembrandts mooiste schilderijen 

aantreffen zoals het Joodse bruidje en de terugkeer van de verloren zoon. 
De kleur van de goddelijke liefde. 

 

3 Het schilderij wil elk van ons uitnodigen om ons te verstillen. Wat 
raakt jou? Wat valt je op? Wat vind jij mooi? Wat irriteert je? En ga 

daarmee de stilte in, de stilte van jouw nacht. 
 

Ik vermoed dat de evangelist Lucas vooral zou inzoomen op moeder 
Maria. Het wordt nu hoog tijd om dit doek in gesprek te brengen met ons 

Bijbelverhaal van vandaag: De toewijding van Jezus in de tempel.  
 

Maria, zal zij niet vaak aan die bijzondere ontmoetingen hebben 
teruggedacht? Het bezoek van de herders in de stal, de wijzen uit het 

Oosten en ook de zegening van de oude Simeon en zijn loflied in de 
tempel (zoals we vandaag weer hebben gehoord).  

Simeon, hij nam de kleine Messias in zijn armen en hij prees de 
Allerhoogste met het lied dat nog altijd gezongen wordt in kloosters en 

kerken zoals vandaag. Simeon zingt over het licht voor alle mensen. Licht, 



ja dat ziet Simeon in dit kind, licht voor ons, om te ontvangen en om uit 
te delen. Zou Maria dit geheim niet hebben overwogen in haar hart? 

 

4 Terug naar het schilderij van Rembrandt, meester van licht en 
donker. Waar laat hij het licht opvallen? En wat doet dat met jou en mij? 

Waar zou jij het liefst gaan staan op dit schilderij? Bij Jozef, bij Maria, bij 
de engelen… 

Zelf voel ik me bijzonder aangetrokken door het kleine koningskind onder 
de rode deken van liefde. Jezus slaapt. Hij straalt stille rust en vrede uit. 

Toen ik zelf ziek op bed lag, kwam deze slapende Jezus in de wieg me 
zeer nabij. Wat verlangde ik naar een goede en heerlijke nachtrust! 

Symboliseert de slapende Jezus niet iets van de stille vrede van Gods 
nabijheid? God geeft het zijn lievelingen in hun slaap, zoals de 

psalmdichter ergens zegt.  
 

5 Gemeente, vandaag leven we onder het juk van de lockdown. Het is 
donker om ons heen. We gaan zwaar gebukt onder zorgen voor morgen: 

hoe zal het verder gaan met de coronapandemie, met de getroffen 

mensen in de ziekenhuizen, de verpleeghuizen, de winkeliers, 
ondernemers, scholieren, etc.? Zal de kersverse vaccinatie uitkomst gaan 

bieden in het nieuwe jaar?  
Wij beleven deze Kersttijd in quarantaine en we moeten worstelen met 

zware beperkingen. Het valt ons zwaar. Er zijn zoveel vragen, zoveel 
zorgen. Konden wij maar rustig slapen net als de kleine Jezus op het 

schilderij. 
Wat kan ons helpen? Waar halen wij troost en nieuwe moed vandaan?  

 
6 Ik hoop dat Rembrandts schilderij opnieuw tot leven komt vandaag, 

hier en nu, voor u en jou net als voor mij. 
Misschien is het de Bijbel, Gods woord, dat jou licht geeft 

Misschien is het de zorgzame liefde van mensen zoals moeder Maria 
vandaag, 

Misschien is het het ondoorgrondelijke geheim van een pasgeboren kind. 

Wat het ook zal zijn, omarm het, koester het als een geschenk uit de 
hemel. 

Want op zo’n moment springen er engeltjes naar je toe…net als op het 
schilderij. 

Als je in de ogen van de kleine Jezus licht ziet, kun je vandaag zelf nog 
veranderen in het kind zoals God jou ten diepste heeft bedoeld. 

Wij ontvangen van Hem licht in onze ogen, niet om het voor onszelf te 
houden, maar om dat licht toegewijd en dankbaar door te geven aan 

anderen. 
 

Want: 
Een schoot van ontferming is onze God. 

Hij heeft ons gezocht en gezien 
zoals de opgaande zon aan de hemel. 

Hij is ons verschenen toen wij in 



duisternis waren, in schaduw van dood. 
Hij zal onze voeten richten 

op de weg van de vrede. 

Amen 
 


