
1 
 

VDGH-T, Kerstdag 2019. ‘Hoe zou de wereld er uit zien als er allemaal ‘jezussen’ zouden 
opstaan?’ Lukas 2:1-20 (Naardense vert. 2014). Ds. Pieter Post. 
 
Gezongen uit het Liedboek 2013: 488 In den beginne was het woord; Stille Nacht; 505 In 
de nacht gekomen; Gezongen Onze Vader 1006 
In deze dienst werden vier beelden getoond van jonge mensen die hun leven inzetten voor 
een betere wereld. Geïnspireerd door Masterpeace  2010 en Be a Nelson 
 
Toespraak 
 
Horen we de verhalen, zorgen en idealen nog van Merlijn (Nederland speelde muziek met 
Roma en niet-Romakinderen), Vanessa (Libanon, maakte burgeroorlog mee en is 
vredesjournaliste), César (Colombia, maakte van geweren gitaren) en Markiyan (Ukraïne, de 
pianoman tegenover de ME op het Onafhankelijkheidsplein van Kiev)? En hoe waarderen we 
die? Worden wij door hen geïnspireerd? Of zijn het nog maar van die idealistische 
jongeren, ‘let maar op als ze ouder zijn geworden…’?  
 
Kinderen, jongeren – met Kerst vieren we de geboorte van Jezus, maar via zijn 
geboorteverhaal ook dat de jeugd de toekomst heeft. In het geboorteverhaal spreekt het 
kind Jezus ons volwassen mensen aan om eens opnieuw te beginnen met het nadenken 
over waar wij op aarde mee bezig zijn: hoever zijn we met onze wapen-, en mensenhandel, 
met het oplossen van de armoede, met het tegengaan van de vervuiling van onze planeet, 
de vluchtelingen, en het afbreken van muren tussen bevolkingsgroepen, maar ook tussen 
ons onderling in de stad, het dorp, in de buurt en in de kerk? Hoe ver staat het daarmee? 
Allemaal vragen die om een oplossing schreeuwen, en waar we allemaal verantwoordelijk 
voor zijn. Het kind Jezus vraagt ons met Kerst opnieuw wat we bedoelen met die grote 
woorden vrede, elkaar recht doen en verzoening als daar nog niets van blijkt. Het kind 
Jezus blijft er de wereldleiders van alle tijden op aanspreken. Vanuit de kribbe, symbool 
van het begin van nieuw leven, maar ook van solidariteit met velen in een sociale 
achterstand die roepen om gerechtigheid, omdat er voor hen geen plaats is in de herberg. 
Horen we zijn verhaal, en delen wij in zijn hoop op een nieuwe werkelijkheid, een 
koninkrijk van God? 
 
Elk jaar als ik dit verhaal van Lukas opnieuw lees, vraag ik me af: Waarom lezen we dit 
eigenlijk? Het opent telkens met opnieuw die keizer Augustus en zijn handlanger de 
landvoogd Quirinius, machthebbers over de hele bewoonde wereld waar we niet te al 
romantisch over moeten denken: de kwetsbare kerststal staat via hen onder een 
permanente militaire druk, omdat in de wereld alleen het recht van de sterkste telt. 
Kerstvieren wil zeggen dat de hemelse macht, zoals in de engelenzang, het uiteindelijk zal 
winnen van de aardse machten. Machthebbers kunnen een onbedwingbare neiging aan de 
dag leggen de toekomst naar hun eigen hand te zetten. Zij erkennen geen vrije wil en 
schenden mensenrechten. Maar zij vergeten dat het kind, de jeugd met zijn idealen, hún 
dwingelandij tart. Het is het Kind dat we in de straten van Hong Kong zien demonstreren 
tegen dreiging en intimidatie. Ja, we horen dat verhaal van dat Kind in de kribbe heel 
goed: het kan, zal en moet anders. 
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Zoals treinen over ijzeren bruggen denderen, zo bulderen de augustinussen en de 
quirinussen over de hele bewoonde wereld. Maar het mag duidelijk zijn dat het 
geboorteverhaal niet gaat over het opvolgen van opgelegde bevelen en vaste besluiten 
waar de wereld in omkomt. Het geboorteverhaal is niet de bevestiging van de macht van 
wereldleiders die hun eigen wil doorzetten en van elk mens een marionet maakt. Het 
geboorteverhaal gaat niet om de romantiek van de kerststallen onder een kerstboom, of 
om de levende kerststallen op de kerkpleinen. Het is de realiteit van de tienduizenden 
zwangere echtparen die een zuigeling op aarde zetten en zich zorgen maken of er een 
toekomst is. Zij staan als een hemelse strijdschaar tegenover een bulderend aards 
potentaat.  Ja, dat hele geboorteverhaal van het kind Jezus moeten we lezen als een 
inleiding op een goede toekomst. 
 
Daarom keken we naar Merlijn (Nederland), Vanessa (Libanon), César (Colombia) en 
Markiyan (Oekraïne), en zo zijn er nog vele, vele anderen. Zij zijn slechts een greep uit de 
vele honderden andere jongeren. Zij durfden het aan om van hun idealen werk te maken. 
De jeugd heeft de toekomst. Wie naam hebben gemaakt in onze wereld, begonnen eens 
op die manier. Laten wij er een noemen die op deze jongeren indruk maakte, Nelson 
Mandela. Zij stelden zich de vraag: Stel je eens voor dat hij had geluisterd naar de 
augustussen van zijn land, dat zijn de cynici. Stel je voor dat die zeiden: Denk je werkelijk 
dat je maar iets voor je land kan betekenen? Ze zullen je opsluiten, beschimpen, pijnigen, 
je gezin zal uiteenvallen, je land zal een paria van de wereld worden en blanke Zuid-
Afrikanen zullen nooit hun macht willen delen met mensen die niet op hen lijken’. (Petra 
Stienen in: Be a Nelson 2015) En je zou eraan toegeven en denken, misschien hebben die 
cynici wel gelijk, laat ik maar stoppen. Hoe zou de wereld er dan uit zien zonder al die 
‘mandela’s’? Geen aandacht voor de ongelijke welvaart, voor de rechten van meisjes en 
vrouwen, voor migranten en bootvluchtelingen. Zouden wij de vinger opsteken en 
roepen: Maar ik zal het verschil maken! Misschien hebt u iemand in uw omgeving die u 
kent, die van zijn ideaal werk maakte, die zich als een Jozef en Maria ergens schuilhoudend 
in een stal bij de warmte van het vee, niet in een hoek liet drukken maar een steen in de 
vijver gooide die de waterstroom van richting deed veranderen. Misschien was u dat zelf 
wel, omdat je mensen vergaf en onmogelijke relaties weer in ere werden hersteld. 
 
Van tijd tot tijd staan er van deze mensen op, zij zijn geboren met een missie zal blijken. 
Inderdaad, wat de wereld er ook van vindt, er zijn altijd booswichten die stempels drukken 
op mensen van goede trouw, ‘zij is niet goed bij haar hoofd’, maar toch mag ze genoemd 
worden, Greta Thunberg. Zestien, zeventien is ze en ze deed haar mond open, sprak de 
wereld toe, keek cynische wereldleiders recht in de ogen, en inspireerde vier miljoen 
mensen wereldwijd tot een klimaatstaking. Velen gingen haar voor, voor een 
rechtvaardiger wereld, maar nu staat er meer op het spel, de toekomst van de mens op 
onze planeet. Zij is persoon van het jaar 2019 (New York Times). 
 
En toen ik over haar las, en over al die andere jongeren en klimaatdemonstraties over de 
hele wereld, toen dacht ik, maar dit is toch het geboorteuur van een jonge generatie die 
terecht bezorgd is om hun toekomst? Dit is toch het geboorteverhaal van verontruste 
jongeren die nog een lange toekomst voor zich hebben, en die de oudere generaties, de 
augustussen en de ‘boomers’ aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor wie na hun 
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komen? Dit is toch het geboorteverhaal in onze tijd, waar een geboorteverhaal over dient 
te gaan: over barensnood en over verlossing? 
 
Het Kerstfeest eert alle jonge kinderen en opgroeiende jongeren die oog hebben voor het 
behoud van onze planeet, die daarin grote, soms riskante stappen durven ondernemen. 
Misschien zitten ze onder uw kleinkinderen en vertelt u hen het geboorteverhaal van dat 
Kind dat ons altijd zal blijven bevragen hoe het is gesteld met de onderlinge vrede, het 
doen van gerechtigheid en dat dat Kind met je zal zijn op al je wegen met zijn raad en 
troost en zegen. En dat er een gemeente is die zich naar dat Kind laat noemen vanuit het 
besef dat er nog eindeloze generaties zullen volgen, dat we niet enkel leven voor het hier 
en nu, maar met het oog op de toekomst. Dat er mensen zijn die daarop vertrouwen, 
tegen beter weten in. En dat dat geloof heet. 


