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Op de vierde advent, op de ochtend van kerstnacht, vierden we in de Ontmoetingskerk Enschede met de 
kinderen al het kerstfeest. In woord en spel, in beelden en met zang, kwam het verhaal van de geboorte van 
het kerstkind tot leven. 

Een preek in kindertaal... 

Lieve kleine en grote kinderen van God. 

Vandaag vieren we het meest uitbundige feest van de kerk. Alles is versierd, kaarsen branden. Het kinderkoor 
zingt. 

Buiten zijn het de donkerste van alle dagen; en daarom steken wij overal lichten aan. 

Jullie hebben het zojuist zelf kunnen zien, dat kerstkindje. We vieren vandaag dat een heel klein mensje is 
geboren. En als je er zo naar kijkt, naar dat kleine baby’tje, dan denk je misschien? Zoveel ophef, zoveel feest 
om een klein kindje, dat écht nog niet zoveel kan, hoor! 

  

Weet je wat het geheim is, van dit kind? 

"Zó," zegt God, "zó wil ik God zijn. Als een kind." 

Klein, kwetsbaar, breekbaar.  

God woont niet als een machtige koning in een paleis. Hij zegt: Geef mij maar een hutje; waar plek is voor 
arme mensen, voor beesten. Dáár wil ik wonen! 

Ik ben geen vechtersbaas, zegt God, die aan iedereen wil laten zien hoe groot, sterk en belangrijk ik wel ben. 
Denk liever aan mij als een zachte, tedere baby. 

"Dit kind is een koningskind," zegt God, "en dit ben ik zelf." 

  

Ik ben God die naast jou komt staan, als jij gepest en geklierd wordt.  

Ik ben God die jouw hand pakt als je verdrietig bent.  
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Ik deel mijn boterhammen met wie geen brood heeft.  

Ik geef mijn pakje drinken aan wie dorst heeft. 

En wie geen trui heeft om aan te trekken, die geef ik mijn jas. 

Als jij ziek bent, zegt God, of helemaal verdrietig, dan kom ik bij jou op bezoek. 

  

Deze God is niet als andere grote en machtige, belangrijke mannen. Het geheim zit’m in het hele kleine, in dat 
wat je zó makkelijk over het hoofd ziet, daar wil Hij bij ons mensen zijn. 

Als een klein kind dat je het liefst wil aaien, knuffelen, heel veel liefde wilt geven. Zó wil deze God onze God 
zijn. In een vriendelijke knipoog, in een bemoedigend woord, in een vriendje dat tegen je fluistert: “wil jij bij mij 
spelen”? 

Zo komt God bij de mensen wonen. Zo is deze God er voor jou. Vandaag, morgen, alle dagen. 

  

AMEN 


