
 
 

 

 
 

Lucas 2, 1-20  Kerstavond 121224  Apostel Thomas Kerk Ds R. Vissinga 
 
Lieve gemeente van onze Heer Jezus Christus, 
 
Wat is het geheim van de kerstnacht? 
Wat maakt dat vannacht en morgen weer zoveel mensen hun huis uitgaan en een uur in een kerk 
doorbrengen? 
Welke kracht gaat er schuil in dat oude verhaal dat zoveel mensen in beweging komen? 
Welk antwoord op welke vraag die mensen van vroeger en nu bezighoudt wordt hier gegeven?   
Welk verlangen wordt hier vervuld? 
Het verhaal is overbekend, maar wil net als mooie muziek steeds opnieuw gehoord worden.  
Omdat iets daarin ons raakt. Telkens als we het weer horen; steeds opnieuw als we er van zingen. 
Stille Nacht en Ere zij God. 
Het is het verhaal van de grote en de kleine mensen.  
Hoe de eersten alles en de tweeden niets te vertellen hebben.  
Augustus kondigt af en Jozef en Maria gaan. Quirinius en Herodes trekken aan de touwtjes en al die 
ontelbaren en onnoembaren gehoorzamen.  
Net als vandaag en onder ons.  
Bij ons heten de groten Obama en Poetin, Merkel en Barosso, Morsi en Assad.  
En de meesten van ons behoren tot de ontelbaren en de onnoembaren.  
Er wordt een kind geboren, aan de rand van ons bestaan. Er is geen wieg, maar slechts een 
voederbak. Er breekt een straal licht door een donker wolkendek.  
Ineens zijn er engelen die gaan zingen en herders die hun kudden achterlaten en op weg gaan.  
Verder gebeurt er niets. De wereld verandert niet. Er breekt geen vrede op aarde uit.  
Er valt geen keizer of koning van zijn troon. En de tempel had nergens boodschap aan.  
Wat is het geheim van deze kerstnacht? 
Om daar iets van te weten, daarvoor moeten we op weg.  
Zoals de herders zeiden tot elkaar:  
Laat ons gaan zien het woord dat daar geschiedde!  
In den beginne was dat woord. 
Roepend om licht, en het licht werd geboren.  
Roepend om mensen, zij werden geboren.  
Roepend om ons en wij mensen werden geboren. 
In dat woord was leven, levenslicht 
In dat woord was leven, levenslicht, bronwaterlicht, ziel, leeftocht, adem voor de       
mensen. 
En dat woord geschiedt waar mensen zijn.  
Licht en duisternis waar mensen zijn. 
En het licht schijnt in de duisternis. 
En de duisternis heeft het licht niet overmeesterd. 
Lieve mensen, dát is in een paar woorden uit het oratorium van zo dadelijk het geheim van de 
kerstnacht.  
Dat is het besef dat er méér is dan wat wij elke dag zien en horen, meer dan honger en armoede, 
meer dan ziekte en zorg, meer dan geweld en dood.  
In deze wereld en in ons leven is het licht geroepen, van God, in de geboorte van een kind.  
Wij zijn niet aan onszelf overgelaten.  
Wie daarvan weet en doordrongen is, die ziet in de geboorte van elk kind de glimlach van God.  



Die weet hoe elk kind niet alleen maar de genen draagt van zijn vader en moeder, maar het ook in 
zich heeft licht en vrede te verspreiden.  
In het kind wiens geboorte wij in deze nacht vieren zijn licht en vrede  doorgebroken.  
Je hebt er zijn levensverhaal tot en met Pasen voor nodig om daar iets van te vatten.  
Kind ons geboren, Zoon ons gegeven, God onbedwingbaar,   
 Vader voor eeuwig, Koning van de vrede.  
      Amen 


