
Info vooraf. Tijdens de Kerstnacht 2019 heb ik in de dienst een brief voor gelezen. 

Sinds ik in 1990 predikant werd, heb ik met regelmaat brieven als uitleg gebruikt. De 

eerste keer was bij een Doop, en speelde de doopbrief van Dietrich Bonhoeffer door 

mijn hoofd. Bij latere doopdiensten keerden de brieven aan dopelingen terug. Ik heb 

ook vaak ouders bij Bavo diensten aangezet tot schrijven van brieven aan hun kind.  

Wat ik in de Kerstnacht nog niet wist, was dat de brieven na Kerst tot een serie 

uitgroeiden. Zo werd de Kerstbrief de eerste brief in een rij. Steeds was een lezing 

over het eerste optreden van Jezus de aanleiding. Zo ontstonden nu vier brieven die 

ik met veel plezier heb geschreven en voor gelezen. Zonder een aandachtig gehoor 

tegenover mij was dit niet gelukt. .  
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Beste God,  

Ieder jaar krijg iedereen, krijg ik van u een geschenk: het kerstkind. Het is een mooi 

en ontroerend beeld: daar, in een voederbak, ligt een pasgeborene, gewikkeld in 

doeken. Hoewel het nacht is en donker, straalt toch licht in die stal. Het nieuwe leven, 

zo pas ontvangen, doet het gezicht van de prille ouders en alle kraamvisite stralen. In 

dit kind zien zij iets groots, iets lichts. Iets van u, God.     

Met enige schroom moet ik u bekennen dat het lang geduurd heeft voordat dit 

geschenk mij werkelijk raakte. Hoe zal ik het zeggen? Uw geschenk aan de wereld, 

aan iedereen, aan mij was té goed ingepakt. Het kerstkind was gewikkeld in doeken, 

vertelt het geboorteverhaal. Nou, Jezus was voor mij jarenlang verpakt in ernstige 

zinnen als ‘gestorven voor onze zonden’, ‘onze verlosser’ en  iets met het kruis. Mag 

ik heel eerlijk zijn, God? Ik word niet blij van die omschrijvingen. Ze maken me 

bedrukt. En ik heb altijd ergens het gevoel gehad dat het u daar niet om begonnen 

kon zijn. Dat mensen zich bedrukt zouden gaan voelen door wat er over u en over 

Jezus wordt gezegd en geschreven.                                               

Het heeft me wel vele jaren gekost, God. Jaren waarin ik boos was, soms ook 

gewoon onverschillig deed, maar altijd wel nieuwsgierig bleef en ook bleef zoeken 

naar wie Jezus voor mij is. Leuk was het niet en ik heb me in mijn zoektocht meer 

dan eens gestoten. Maar als ik achterom kijk, zie ik heel helder dat ik bezig was om 

uw geschenk uit te pakken, om Jezus laag voor laag te ontdoen van wat anderen 

over hem zeiden en dachten, om hem vrij te maken van alle beelden over hem – ook 

die ik met mij mee droeg, soms ongeweten - en om te kijken wat er over zou blijven.                       

Is dat hemelse humor, God, dat ik weer ben terug gekomen bij die stal!? . Want in dat 

prille, kwetsbare begin is al zichtbaar wat Jezus voor mij betekent. In die 

pasgeborene is het zuivere, heldere leven voelbaar voor degenen die het kind 

bewonderen. Méér nog: in die pasgeborene bent u God aanraakbaar bij ons – bij 

mensen aanwezig! U, God, als een kind dat vraagt om warmte, om aandacht, om 

(mede)menselijkheid. In de loop van ons leven leren we ons te bedekken met allerlei 

beelden van onszelf, zelfs om ons te pantseren tegen mogelijke oordelen van 

willekeurig wie, en om vooral zelf oordelen te hebben over van alles en nog wat. 

Daar heb ik volop aan meegedaan, God, maar het is me niet goed bekomen. Ik ben 



daarin mezelf kwijt geraakt, en u bijna ook. Het kind in de voederbak echter zal 

opgroeien tot een man, in wie u nog steeds zichtbaar bent, in wie mensen nog 

steeds kunnen zien van wie hij gekomen is. Jezus heeft zichzelf níet ingepakt, noch 

zich door anderen láten inpakken. Maar hij is als het ware doorzichtig gebleven, 

transparant, tot op u God! En dat is sterk, dat komt aan, komt binnen, en dan breng 

je wonderen tot stand! Uw kracht kon door hem heen vloeien, in wat Jezus doet en 

zegt. En ik heb wel geleerd dat u geen supermensen verlangt maar gewoon mensen 

die benaderbaar zijn, medemenselijk zijn, leven van betrokkenheid bij en met 

anderen. En weet u God, dat raakt, dat raakt aan mijn verlangen er als mens te zijn, 

en mijn verlangen er als mens toe te doen.  

Jezus is misschien wel de mens zoals een mens bedoeld is. Hij is een spiegel waarin 

ik kijk: mens, dit is wie je ten diepste bent - volop mens, en voluit kind van God. 

Beide! Dat is nogal wat, God. Het is bijna te groot om te bevatten. Gaandeweg leer ik 

met dat geheim te leven: volop mens, én voluit kind van God! .  

Maar eerlijk is eerlijk, het begon in die stal. Dank u wel God voor uw kerstcadeau.  


