
OVERDENKING  

 

Voor dit kind stond er geen wiegje klaar. 

 

Laten we proberen dat eens echt goed tot ons door te laten dringen: dat voor het 

kind wiens geboorte wij vandaag vieren domweg geen plaats was om geboren te 

worden. De geboorte was aangekondigd en met bijzondere verwachting 

omgeven, maar er is nergens een plek waar de geboorte plaats kan vinden. Die 

plek moet nog worden geschapen.  

 

In het verhaal is het Maria die dat doet. Eerst maakt ze ruimte in zichzelf voor 

dit kind en als het ter wereld komt wordt wikkelt ze het in doeken en legt het in 

een voederbak die tot wieg getransformeerd wordt. Maria vormt 

onmogelijkheden om tot mogelijkheid. De herders worden nadrukkelijk op deze 

bijzonderheid gewezen door de engelen. Het is die geboorteplek, een kind in 

doeken gewikkeld liggend in een kribbe, het is die uit onmogelijkheden 

omgevormde mogelijkheid, die hen als teken moet dienen, die hen iets te zeggen 

heeft. 

 

 
 

 

Kijk naar dit beeld. Het komt van de kraamafdeling van een ziekenhuis in 

Ierland. Drie wegwerpmondkapjes omgetoverd tot een kerststal.  



Symbolen van de pandemie die worden omgevormd tot kerstboodschap, een  

klein tafereeltje dat diepe tederheid uitstraalt. Dat laat zien hoe ook in 

onmogelijke omstandigheden Christus nog steeds geboren wordt en zich een 

plek schept in onze wereld. 

  

De Engelse schrijver Chesterton heeft eens gezegd dat de houding van veel 

tegenover onze wereld lijkt op die van mensen die op zoek zijn naar een huis en 

dan allerlei plekken gaan bekijken om te zien of ze er wel of niet willen wonen, 

Ze nemen de positie in van mensen die komen om te keuren, om te oordelen. 

Dat moet ook als je een huis zoekt want je wilt niet zomaar overal wonen.  

Maar, zegt hij, dat is niet de positie die wij mensen innemen tegenover onze 

wereld. Als mens hóren we al bij deze wereld, voordat we ons af kunnen vragen 

of we dat wel willen. De plek waar onze wieg staat kiezen wij niet zelf. De 

wereld is geen herberg waaruit je weer kunt vertrekken omdat de kamers in 

slechte toestand verkeren. Of het nu goed gaat met die wereld of slecht, of we nu 

in een pandemie zitten of niet, we maken deel uit van deze wereld en die vraagt 

van ons haar te aanvaarden als ons huis. 

 

Als je geboren wordt in gelukkige omstandigheden is dat een stuk gemakkelijker 

dan wanneer je wieg staat op een plek waar er van alles niet in orde is. Voor het 

kind van wie wij vandaag de geboorte vieren, was er niet eens een herberg die 

gekeurd kon worden. Het moest genoegen nemen met een stal en een voederbak. 

Maar juist dit kind heeft als geen ander de wereld waar het in terecht kwam 

aanvaard en tot zijn thuis gemaakt  

 

De wereld, dat is natuurlijk een heel groot begrip waarin je kunt verdrinken. Je 

kunt het ook verkleinen tot dat stukje van de wereld dat je zelf kent en kunt 

overzien, daar kun je je handen al vol aan hebben. Als je nou alleen maar zou 

proberen om dat stukje lief te hebben, ongeacht of het er daarmee nu toevallig 

goed of slecht voorstaat. Juist als het er slecht mee voorstaat kan dat reden zijn 

om er nog meer van te houden en er nog meer je best voor te doen. Als het 

slecht gaat met iemand van wie je houdt is dat toch geen reden om je van hem of 

haar af te keren? Dan wordt er een des te groter beroep gedaan op de liefde die 

je voor die persoon hebt.  

 

De boodschap van Kerst is dat het enige dat deze wereld kan redden de liefde 

voor de wereld is van de mensen die haar bewonen. Dit kind dat ter wereld komt 

op een totaal onmogelijke plek wil ons duidelijk maken dat God déze wereld 

liefheeft ongeacht hoe het met haar gesteld is. Geen ideale wereld in de best 

mogelijke omstandigheden, maar deze wereld zoals die werkelijk is. Mét alle 

problemen die er zijn. Klimaatcrisis, oorlogen, hongersnood, mensen op de 

vlucht, mensen in verwarring, noem maar op. De wereld die op dit moment 

geteisterd wordt door een pandemie en daar wegen in zoekt, zo goed en zo 



kwaad als dat gaat. Dit kind is geboren om ons te zeggen dat God deze wereld 

en de mensen die haar bewonen liefheeft. Geen volmaakte mensen, maar 

mensen met hun zwakheden en onmogelijkheden, vreemde kronkels en 

onbegrijpelijke ruzies, en hun verlangen naar liefde en vrede.  

 

Als wij allemaal vandaag zouden beginnen om dat deel van onze wereld waarin 

wij ons in bewegen, ons huis, onze straat, onze werkplek, onze stad, onze 

wereld, de mensen met wie we het leven delen, op dezelfde manier lief te 

hebben, echt, dan zou onze wereld er anders uit gaan zien. Want wat onze 

wereld bovenal nodig heeft is liefde. 

 

De boodschap van Kerst is dat die liefde naar ons toekomt én in een adem door 

dat die liefde van ons wordt gevraagd. God is naar deze wereld toegekomen om 

ook ons te leren deze wereld aan te nemen als ons huis, als plek om lief te 

hebben en trouw te zijn, ondanks alles wat dat moeilijk maakt. Om trouw te zijn 

aan dit leven met alles wat zich daarin aandient, de mooie en de verbijsterende 

dingen, in het geloof dat het in oneindige liefde omsloten wordt. 

 


