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Lucas 2, Kerstzangdienst Heusden, 24 december  2018.  
 
Lieve mensen, 
Een aantal jaar geleden was ik een lang weekend in Londen, met mijn oudste 
zoon. Hij had zijn eindexamen gedaan, en ik had een een vader-zoonreisje 
aangeboden. We hadden schitterend weer, London was prachtig, het woord 
Brexit was nog niet uitgevonden, en er waren nog geen drones die het 
vliegverkeer konden verstoren, zoals afgelopen week het geval was op een van 
de vliegvelden van Londen.  
 
Naast het hotel waarin we verbleven stond een kerk van de Quakers, dat is een 
tamelijke vrije christelijke stroming die vooral in Amerika bekend is. We zijn al 
heel lang bevriend met een Amerikaanse familie die Quaker zijn… dus we 
waren geboeid. Die zondag hebben we een dienst van Quakers gegaan. Ze 
noemen hun samenkomst trouwens geen kerkdienst maar een meeting, een 
ontmoeting. Daar zwijgt men alleen maar. Tenzij iemand op staat om iets (een 
ervaring, een inzicht) te delen. En anders is men een klein uur stil – wat best 
gezond is. (Wie weet moeten wij dat ook eens proberen, al zal dat niet 
meevallen.)  
Het was een tijd stil en toen stond een man, een zestiger, beetje gezet, op en 
hij zei: ‘Ik heb van de week Christus gezien.’  
Hij keek de zaal eens rustig rond voordat hij verder ging…  
Ik keek hem verbijsterd aan. Zoiets had ik nog nooit gehoord in mijn eigen kerk. 
Laat staan dat ik zelf ooit zoiets gezegd had.  
Ging die man nu vertellen hoe Jezus Christus eruitzag? ‘Het licht der wereld’, 
die we ook wel Heiland noemen, dat is: de Heelmaker, omdat hij al die mensen 
die op de een of andere manier te maken hebben met barst in hun leven, of in 
hun hart, of in hun familie, of in hun gezin, of in de wereld die hen omringt, 
weer heel wil maken? 
Had die dikke zestiger deze Christus inderdaad gezien, of was die man gewoon 
een beetje in de war? Eerlijk gezegd was dat mijn eerste reactie nadat hij had 
gezegd dat hij Christus had gezien. 
 
Misschien hebben ze dat ook wel van de herders gedacht, die lang geleden 
vertelden dat ze midden in de nacht eerst heel veel licht hadden gezien, en in 
dat licht een engel. En die engel die zei dat die nacht de Heiland was geboren, 
de Messias. En even later hadden ze de Messias gezien, in de vorm van een 
pasgeboren kindje, dat ter wereld was gekomen in een bijgebouw of stal van 
een van de herbergen van Betlehem.  
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Hoeveel mensen zullen hun hoofd niet hebben geschud bij hun verhaal, 
hoeveel mensen zullen niet hebben gedacht dat die herders de avond tevoren 
zeker een beetje te veel hadden gedronken?   
 
Toch vertellen we elkaar het verhaal vanavond, op Kerstavond, 2000 jaar later, 
opnieuw. Want stel je voor dat die herders gelijk hadden? Stel je voor dat ze 
echt de Zoon van God hebben gezien, gewoon in hun eigen omgeving. Stel je 
voor dat wij Christus ook zo dichtbij kunnen vinden. Stel je voor dat het waar is 
dat we helemaal niet ver hoeven reizen, omdat hij al naar ons is toe gereisd. 
Want dat is wat we vieren met Kerst: dat Gods Zoon uit de hemel naar ons is 
neergedaald. Zodat wij niet meer op hoeven te klimmen naar de een of andere 
hemel. Zodat wij hem gewoon op aarde kunnen vinden. Vrede op aarde, 
vlakbij, op een plek waar we het misschien nooit zouden verwachten.   
 
Aan het begin van de avond hebben de kinderen van onze kerk met lichtjes een 
kerstoptocht hebben gehouden door de Vesting. En volwassen leden van de 
kerk hebben her en der in de Vesting scenes uit het Kerstverhaal uitgebeeld. En 
de kinderen hebben kerstliedjes gezongen op straat en in Huize Antonius en bij 
de ingang van deze kerk. (En nu zitten ze aan de warme chocomel ind e Open 
Hof).   
Zo hebben onze kinderen laten zien dat het kerstevangelie letterlijk op straat 
gebeurt en te vinden is.   
Misschien kwamen ze vrolijke mensen tegen die chic gingen dineren op de 
Vismarkt. 
Misschien kwamen ze vermoeide mensen in gele hesjes tegen die daar dit jaar 
helaas geen geld voor hadden. 
Misschien kwamen ze wel wat vluchtelingen tegen die zich zo graag weer 
ergens thuis zouden willen voelen.  
Misschien kwamen ze wat katholieke Heusdenaren tegen die met hun ziel 
onder de arm liepen, omdat hun kerk sinds kort definitief de deuren heeft 
dichtgedaan wegens ‘gebrek aan belangstelling’.   
Hopelijk hebben onze kinderen al die mensen op een idee gebracht: 
onverwacht, kan je in het kerstverhaal terechtkomen.  
Onverwacht kan het kerstverhaal samenvallen met je eigen verhaal.  
Onverwacht kun je Christus tegenkomen, de Heiland, de Heelmaker die 
gekomen is om onze gebroken harten en levens en families en samenlevingen 
weer aan elkaar te lijmen met zijn liefde.  
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Goed, terug naar Londen, terug naar die wonderlijke, zwijgende meeting van 
de Quakers, waarin iedereen stil is tot iemand opstaat om een bijzondere 
ervaring of een bijzonder inzicht te delen.   
‘Ik heb van de week Christus gezien,’ zei die beetje gezette zestiger. Hij vertelde 
verder: ‘Het was twee dagen geleden, op donderdag. Ik liep over straat, waar 
een dame haar auto aan de kant zette en met een bezorgd gezicht uitstapte. 
Hoofdschuddend stond ze naar haar lekke band te kijken. De dame was van 
Afrikaanse afkomst en al op leeftijd, en het was duidelijk dat ze geen idee had 
wat ze moest doen. Toen stopte er een politiewagen en een  bobby stapte uit 
(zo’n Engelse agent met zo’n mooie helm). De bobby  gaf de dame vriendelijk 
een hand, en even later stond hij voorover gebukt bij haar auto om de lekke 
band te verwisselen. Dat was het moment dat ik even Christus zag, de 
vleesgeworden liefde van God, vrede op aarde, in mijn eigen stad, zomaar op 
straat, vlak voor mijn ogen.’  
Nadat hij dit verteld had, ging de man weer zitten en was iedereen weer stil.   
 
Was dit het verhaal van een verwarde man?   
Of had hij net een modern kerstverhaal verteld?  
Ik nodig u uit om allemaal zelf een antwoord op deze vraag te bedenken.  
 
Amen.   
 


