
Fonteinkerk, 25 december 2021 

Lezingen: Micha 5:1-3 en Lucas 2:1-20 

 

“En het geschiedde in die dagen, dat er een bevel uitging vanwege keizer Van Dissel, dat het 

gehele rijk in lockdown moest gaan. Deze lockdown vond plaats toen de kolonels Delta en 

Omikron hun schrikbewind over het land voerden. En zij gingen allen op weg om zich te laten 

opsluiten, een ieder achter zijn eigen voordeur…” Dit zou de opening kunnen zijn van een 

geactualiseerd Kerstevangelie. Het zou de strekking van het evangelie niet eens zoveel ver-

anderen: zowel toen als nu wordt ons leven bepaald door vijandige heersers, of dat nu keizers 

dan wel virussen zijn. We moeten dingen doen die we niet willen doen, en we moeten onze 

eigen wensen ondergeschikt maken aan de eisen van hogere machten. Als het erop aankomt, 

hebben wij over ons eigen leven schrikbarend weinig te zeggen. 

 

Maar mensen zijn creatief, en zijn veerkrachtig. In verwarrende en angstige tijden gaan zij op 

zoek naar dingen die helpen, die orde scheppen in de chaos. Afgelopen zaterdag las ik in de 

krant dat de verkoop van minerale stenen in de afgelopen twee jaar enorm was gestegen. Aan 

deze “halfedelstenen” worden al eeuwenlang heilzame krachten toegeschreven. Agaat zorgt 

voor meer zelfvertrouwen, rhodoniet brengt succes in de liefde, en barnsteen helpt tegen zo-

wel paniekaanvallen als plasproblemen. De onvermijdelijke psycholoog zegt in het artikel: 

“De coronacrisis zorgde voor een existentiële bestaansonzekerheid bij veel mensen. Als je dan 

met een mineraal het gevoel krijgt dat je dreigend ongeluk kunt afwenden, dat je beschermd 

bent tegen rampspoed, geeft dat enorme psychologische voldoening. Dat is een placebo-

werking, maar wel één die je niet moet onderschatten.”  

 

In tijden van onrust en dreiging gaan mensen ook, méér dan anders, engelen zien. In tijden 

waarin mensen hun greep op het bestaan verliezen, en waarin God ver weg, afwezig lijkt te 

zijn, komen vaak engelen naar voren. Als mensen in onze tijd vertellen over een “engel-

ervaring”, is dat bijna altijd binnen een kader van dreiging, angst of levensgevaar. Dat zie je 

ook in de verhalen van Advent: de aankondiging aan Maria, de droom van Jozef, de belofte 

aan Zacharias, de droom van de Wijzen uit het Oosten, - steeds zijn het engelen die richting 

komen geven in een verwarrende tijd of een dreigende situatie. Nu bedoel ik niet te zeggen 

dat we engelen geheel en al moeten verklaren vanuit een menselijke behoefte, al zal die 

behoefte (aan richting en steun) altijd meespelen. Laat ik het zo zeggen: in een wanhopige 

situatie stellen mensen zich méér open voor een wonderlijke ervaring. Misschien zijn er altijd 

wel engelen om ons heen, maar door de nood van de tijd zien wij ze eerder en beter. 

 

Ook in het Kerstverhaal komen engelen aan het woord. Eerst komt een engel een boodschap 

brengen aan de herders: “Vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij 

is de Messias, de Heer…” Daarna voegt zich bij deze engel een engelenkoor dat het “Ere zij 

God” begint te zingen. En door de komst van deze engelen begint er in de donkere Kerstnacht 

opeens een licht begint te stralen. Het is een “licht van de Heer”, vertelt Lucas erbij; dit licht 

komt bij God vandaan. In de weken die achter ons liggen hebben we in de kerk gehoord dat 

de komst van dit licht al door een engel was aangekondigd, aan Zacharias en Elisabeth, en aan 

Maria. Die begonnen vrolijk te zingen: Maria haar Magnificat, en Zacharias zijn lofzang. 

Vooral Zacharias zingt prachtige woorden over het komende licht: “Dankzij de liefdevolle 

barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan…” Ook die 

herders, nadat zij hun “lichtervaring” hebben ondergaan en het kind hebben gezien, gaan blij 

en hoopvol weer naar huis. “…terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en 

gezien hadden,” zegt Lucas. Dus het werkt: de verschijning van engelen geeft richting en 



steun in een tijd van verwarring en wanhoop. In het donker van de tijden begint een licht te 

branden, worden er weer lichtpuntjes zichtbaar.  

 

Inderdaad: er is ons een Licht opgegaan. Maar werd de wereld daar nou zo ànders van? Die 

herders bleven uitgebuite, geminachte, onmondige mensen. Jozef en Maria bleven net zo 

machteloos en onderworpen aan de keizer als vóór de geboorte van hun zoon. En Israël bleef 

bezet gebied. Wat was nu de betékenis van dat licht? De komst van de Messias zou toch een 

nieuwe wereld, paradijs van vrede met zich meebrengen? Dat hadden de profeten voorspeld! 

Als we die lofzangen van Maria en Zacharias er nog eens op na zouden lezen, zouden we zien 

dat het allemaal te maken heeft met hun geloof dat God naar de mensen omkijkt. “God heeft 

oog gehad voor mij,” zingt Maria, en: “Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar…” 

Zacharias zegt precies hetzelfde: “God heeft zich om zijn volk bekommerd en het verlost…”  

 

In de wonderlijke gebeurtenissen van die dagen hebben zij gevoeld en gezien dat God zijn 

mensen niet in de steek laat. Het licht in de duisternis was het bewijs dat wij er in alle moeiten 

van het leven niet alléén voor staan. Dat geldt dan dus ook voor de crisis van vandaag. 

In het spoor van hun geloof kan ik dingen gaan zien die ik anders over het hoofd zou zien. Ik 

kan gaan zien dat het verhaal van de Kerstnacht mijn kijk op het leven verandert. Ik zie bij-

voorbeeld het grote licht van die nacht weerspiegeld in lichtpuntjes om mij heen. Mensen en 

gebeurtenissen brengen licht in mijn bestaan: een gebaar van medeleven of waardering, een 

bemoedigend schouderklopje, een mooi gesprek, een woord dat sympathie of liefde uitdrukt, 

een wandeling in een besneeuwd, verstild bos, het horen van je lievelingsmuziek op een 

beladen moment..., - al deze “lichtgevende” momenten doorbreken de fundamentele een-

zaamheid van mijn leven. Er wordt voor me gezorgd; God denkt aan mij. Ik vind het fijn om 

de lichtpuntjes van nu te zien als een verre afspiegeling van het licht uit de Kerstnacht. Dat 

helpt mij om sterker en met meer vertrouwen in het leven te staan, en om te blijven proberen 

ook zelf een lichtpuntje voor anderen te zijn. Waar is God? In de mensen en momenten van 

licht om mij heen. En die mensen, - zouden dat niet gewoon engelen zijn? 

 

Maar ook wanneer ik van het licht weinig of niets ervaar, dan is het er toch! Het besef dat het 

licht van God over mijn bestaan schijnt, ook in de meest donkere en hopeloze uren, - dat raakt 

mij, dat helpt mij. Het besef dat het licht van God ook schijnt over mijn misstappen en mis-

lukkingen, de dingen waarmee ik anderen heb bezeerd of beschadigd, - dat helpt mij. Het 

besef dat het licht van God er ook zal zijn als mijn leven ten einde loopt, als mijn vlam gaat 

doven, - dat doet mij wat. Want het betekent dat de donkere dingen in mijn bestaan nooit meer 

het laatste woord zullen hebben. Het laatste woord is aan het licht, omdat God zich het lot van 

de mensen heeft aangetrokken. Daarmee staat niet alleen mijn persoonlijke bestaan, maar ook 

het bestaan van deze wereld in een hoopvol licht. Soms omarmen wij het licht vol vreugde, en 

soms tasten we er wanhopig naar,  maar het ìs er, altijd. Dus ja, de komst van het licht, de 

geboorte van Jezus heeft wel degelijk iets veranderd. Er is iets gebeurd in de harten van de 

mensen, en dáármee gebeurde er iets in de wereld. 

 

In ieder geval worden wij voor een keuze geplaatst. In het verhaal van Jezus’ geboorte zie je 

dat steeds weer gebeuren. Maria krijgt van de engel te horen dat zij moeder van de Messias 

zal worden. En dan zegt ze: “Laat het maar gebeuren; ik doe eraan mee. Mij geschiede naar 

uw woord…” Zij maakt de keuze om niet te vluchten of te protesteren, maar om actief aan 

deze geschiedenis deel te nemen. En de herders, als zij door de engelen worden opgeroepen, 

maken de keuze om naar Bethlehem te gaan, om te gaan kijken naar het kind. Terwijl zij de 

engelenzang ook als een vreemde zinsbegoocheling van zich af hadden kunnen schudden. 



Het Kerstverhaal roept ons op om met gelovige ogen naar ‘t kind en naar de wereld te kijken. 

De evangelisten willen ons laten zien dat in dit kind Gods liefde aan het licht komt, dat God 

met de mensen een nieuw begin maakt. Dan kunnen we ervoor kiezen om teleurgesteld onze 

schouders op te halen: “Wat verandert deze geboorte nou aan de ellende van de wereld? We 

hebben iets nodig dat overtuigender, geloofwaardiger is!” We kunnen er ook voor kiezen deze 

liefde een kans te geven, door zelf het kleine en kwetsbare te zien en te beschermen, door ons 

bij al onze beslissingen af te vragen wat de weg van de liefde zou zijn, door te leven alsof het 

licht inderdaad sterker is dan al onze haat en nijd, schuld en dood.  

 

De psycholoog uit het helende-stenen-artikel zou misschien zeggen: “Het licht geeft een 

enorme psychologische voldoening. Dat is een placebo-werking, maar wel één die je niet 

moet onderschatten.” Placebo-werking? Wij weten toch wel beter! 

 

In een ver land voelde een koning hoe zijn krachten afnamen. Hij liet zijn drie zoons bij zich 

komen en zei: “Binnenkort zal ik sterven. Eén van jullie zal mijn opvolger zijn. Maar wie? Ik 

geef jullie alledrie een goudstuk mee. Koop van dat goud iets waarmee je de grote zaal van 

het paleis volledig kunt vullen, tot aan het dak. Geen hoekje van de zaal mag leeg blijven. 

Maar wat je koopt, moet je binnen één dag in de zaal brengen. Denk er goed over na…”  

De oudste zoon ging de boeren langs om stro te kopen, karrenvrachten stro. Hij was een hele 

dag bezig om al dat stro in de grote zaal te dragen. Maar toen de dag voorbij was, bleek de 

grote zaal nog niet voor de helft gevuld te zijn. 

 

De tweede zoon ging veren kopen: eendenveren, ganzenveren, kippenveren, karrenvrachten 

vol. Een lange dag was hij bezig om al die veertjes in de zaal te dragen. Maar toen de dag 

voorbij was, bleek de grote zaal nog niet voor de helft gevuld. 

De derde zoon kwam binnen met een grote doos. Uit die doos haalde hij honderden kleine 

olielampjes. Die zette hij op de vloer van de grote zaal. Toen het donker begon te worden, 

stak hij alle lampjes aan. Het schijnsel van de lampjes verlichtte de zaal tot in alle hoeken. Het 

licht was overal. De koning wees deze zoon aan als zijn opvolger. 

 

Gelukkig zijn de mensen als ze een Koning hebben die de lichtjes aansteekt! 


