
Kerst lukt! .. dat is de slogan van de Albert Heijn deze maand. Misschien dachten ze daar: 

Kerst-mis is zo niet van deze tijd, laten we het omdopen tot een feest dat succes uitstraalt! 

Maar wat als er van alles mis is? Je hebt verdriet en bent niet in feeststemming omdat er een 

pijnlijk lege plek is. Er is gedoe in de familie dus het is maar afwachten of het gezellig wordt 

om de feestelijk gedekte tafel. Die sjieke jurk krijg je helemaal niet meer dicht. Je krijgt al 

pijn in je buik bij het zien van die ingewikkelde recepten – bij jou kunnen ze heus wèl 

mislukken. Jje hebt gewoon geen geld voor luxe boodschappen. Of je bent alleen en daardoor 

voel je je soort van mislukt… 

Ik vind dat alleen al voor deze mensen de naam Kerst-mis in ere moet worden gehouden 

Kerst is het feest van wie niet veel heeft, van wie op weg moest zonder iets mee te kunnen 

nemen, van voor wie geen plek is.. . voor wie zo achter de beesten vandaan gekomen is.. of 

wie uit een ver land komt en de weg niet weet..  

Kerst is geen feest omdat wij het laten lukken.. maar omdat we het met Maria zomaar in de 

schoot geworpen krijgen!   

het is een feest van ontvangen…  

En ergens weten we dat ook wel.. ook al maken we ons heel druk om het allemaal perfect te 

regelen, feestkleding, kerstdiner, precies de juiste boodschappen in huis, niemand vergeten 

met de kerstwensen, het huis versierd… dat we dit feest zo massaal en met overgave vieren is 

toch omdat we voelen dat het hier niet gaat over perfectie. In ieder geval niet over hoe perfect 

wij moeten zijn – we hoeven het niet te verdienen. 

Eigenlijk is het kerstfeest één grote ‘free hug’ (je weet wel dat mensen je op straat gratis 

willen omarmen, zomaar.. ) God omarmt de wereld.  

En hij omarmt ons met alles er op en eraan. ‘All of you’ zoals in dat liedje van John Legend – 

ook onze ruwe randjes en onze iets te dikke vormen, al onze ‘perfect imperfections’.. hij 

neemt het er allemaal bij.  

liefde heeft geen perfectie nodig.  

Het gevaar van Kerst is wel een beetje de romantiek. Zo’n stal is een prachtig plaatje, met een 

os en ezel, een schilderachtige kribbe en stoere herders.  

Maar in werkelijkheid is er niet zoveel romantisch aan de situatie waarin dit kind geboren 

wordt. Hij staat dichtbij degenen die in onze wereld nog steeds geen plek hebben. 

Vluchtelingen in tenten van het Rode Kruis. Moeders die met hun kinderen van de bijstand 

moeten leven. Kinderen die opgroeien met angst in hun lijf omdat veiligheid in hun land ver 

te zoeken is.  

Rond de feestdagen willen we ons daar graag om bekommeren, want we beseffen echt wel dat 

kerst vieren niet vrijblijvend is..  

hartverwarmend zijn de acties – van Serious Request – ik heb dagen af en toe met tranen in de 

ogen zitten luisteren naar het enthousiasme en de ontroerende verhalen vanuit Burundi. 

Hartverwarmend in onze buurt, de acties voor de voedselbank, de uitgestelde koffie in Wijk,  

We doen zo ons best.  

Tegelijk is het pijnlijke dat het ons niet lukt, om te zorgen dat ieder mensenkind een eerlijke 

kans krijg. Onze armen zijn te kort.. onze invloed is beperkt.. en onze goede wil is ook niet 

eindeloos.. als we eerlijk zijn..  

De verleiding is groot om af en toe de ellende op veilige afstand te houden. Niet teveel binnen 

laten komen. Het je niet teveel aantrekken. Eigenlijk kun je ook niet anders. 



Het mooiste van het Kerstfeest is voor mij, dat God van deze wereld waar goed en kwaad zo 

door elkaar lopen.. waar we het proberen, en zo verlangen naar liefde, en het goede voor àlle 

mensen… maar het lukt niet .. dat God daar middenin landt. Hij is er, in het kind dat zijn kind 

genoemd wordt. Niet op veilige afstand, maar er deel van. 

En dat kind, dat zal een volwassen man worden die open staat, meer dan ik kan.. die aanvoelt 

wat mensen nodig hebben, en ze heelt. Hij wordt iemand die niet oordeelt.. iemand die 

vergeeft, nieuwe kansen gunt.. iemand die liefde is, liefde belichaamt.  

God komt dichtbij. Hij blijft niet op veilige afstand.  

Ja ik weet het, het klinkt raar.. we zijn gewend aan het kerstverhaal, met alle details die erbij 

horen – herders, engelen, kribbe, ster, wijzen.. we verblikken of verblozen niet bij al die 

wonderlijke zaken. Maar geloven dat God in onze wereld komt.. dat is nog een ander verhaal.  

God komt dichtbij, dat vertelt het verhaal van het kind in Bethlehem ons. De eeuwige blijft 

niet veilig ver weg in de hemel, onaanraakbaar.  

God dus..  

Kijkt de eeuwig jou wel eens aan, door de ogen van een kind.. of iemand die tegen je zegt ‘ik 

hou van jou’? Kom je hem wel eens tegen als je in de natuur verwonderd om je heenkijkt.. of 

als je geraakt wordt door een verhaal of een mooi lied..  

dit verhaal vertelt ons dat God zich zo wil laten kennen.. 

De Eeuwige is meer dan dat.. maar we ontdekken hem om ons heen. Hij laat zich ontdekken.  

En hij is juist daar waar het donker is, waar mensen uitkijken naar licht, en de woorden van 

een engel hard nodig hebben.. hij is daar waar het leven zinloos lijkt, vol verdriet..  

Wij doen ons uiterste best om liefde te delen, te zorgen voor elkaar.. en er gebeuren zoveel 

hartverwarmende dingen.. mensen die een voorbeeld zijn, waar we ons aan kunnen 

optrekken.. 

 

maar als we zien waar het niet lukt, dan kan God daarin misschien op 2 manieren iets voor 

ons betekenen..  

Hij is een spiegel die ons er steeds aan herinnert wat liefde is – daagt ons uit ons uiterste best 

te doen. Omdat deze wereld liefde nodig heeft. Onze buurman, de mede leerling op school, 

een collega, een vreemde onderweg, je zus of vader, een kind in een ver land, een man en een 

vrouw op de vlucht.. 

God is een spiegel, en hij is de grond waar je zelf op staat – onvoorwaardelijke liefde, 

ondanks fouten en tekortschieten. God vangt wat niet gelukt is liefdevol op en geeft nieuwe 

moed.  

 

Kerst is een grote free hug –  en ééntje die het delen waard is. …  

God omarmt onze wereld.  

laten we ons daardoor laten inspireren.  

 


