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Kerst: over een raar contrast 
 
Het is een wat vreemde tegenstelling: vakantiedagen, versierde 
straten, kerstbomen, huiselijke warmte, zo wordt in een ‘Stille 
nacht, heilige nacht! Vreed’ en heil gebracht, en wel ‘aan een 
wereld, verloren in schuld’. 
We zingen dat al generatieslang, terwijl de stromen 
vluchtelingen wereldwijd nog nooit zo lang en groot zijn 
geweest. 
Een raar contrast. 
 
Ondertussen is er een groep Nederlanders in auto’s naar Athene 
vertrokken om, als het om de papieren lukt en ze het ook echt 
willen, zo’n 150 vluchtelingen mee terug te nemen en ze te 
herbergen in ons land, want Nederland heeft bij lange na nog 
niet voldaan aan de opvang van het aantal vluchtelingen dat 
volgens internationale afspraken werd vastgelegd. 
Maar zien of het lukt, want hoe dan ook keren ze morgen op de 
Tweede Kerstdag terug naar huis, met of zonder vluchtelingen. 
Maar ook in dat laatste geval is het die lange reis dan waard 
geweest, het gaat om naasten die net zoals wij verlangen naar 
huiselijke warmte, want dat zijn wij aan elkaar verschuldigd. 
 
Kerst 2018: gaat het daar allemaal over? 
Ja, daar gaat het allemaal over. 
 
‘Stille nacht’ werd op de overgang naar de 20ste eeuw 
geschreven, net bekomen van een eeuw van allerlei oorlogen op 
het Europese continent. 
Het is één van de meest bekende en geliefde wiegenliedjes voor de Kersttijd dat zowel vertedering alsook 
vragen oproept, het is een lied met contrasten. 
 
Aan de ene kant zie ik voor me hoe dit lied een paar weken geleden uit het hoofd door hoog-, en wat minder 
hoogbejaarden werd meegezongen in de Oranjewoudflat: met een rustige aandacht en met een nostalgie alsof 
er werd terugverlangd naar de onbekommerde jeugdjaren van toen, toen je nog lang niet kon weten wat er 
zich in de rest van de wereld afspeelde als nu. 
Maar aan de andere kant ontwaarde ik aan de zingende gezichten ook gemengde gevoelens, zal er ooit wel 
vrede komen? 
Aan mijn geestesoog trekt het kleine meisje uit Guatamala van acht voorbij op de vlucht voor een corrupt 
land, en dat in een ziekenhuis aan de Amerikaanse grens van uitputting gestorven is, maar ook het lang 
bedreigde en inmiddels vermoorde 16-jarige schoolmeisje in Rotterdam; de ontreddering van zowel 
familieleden en een niet deugend maatschappijsysteem komen in hen bijeen: ziet ook u met mij voor u een 
wereld ‘verloren in schuld’? 
En dat is de werkelijkheid waar het met Kerst over moet gaan, vertelt Ad den Besten, hij was een lieddichter 
die over ‘Stille Nacht’ doorgedacht, wat zingen we eigenlijk als we dat zingen? 
En ik ben blij dat hij dat heeft gedaan. 
 
Ik geloof zeer zeker in de boodschap van het evangelie, ik geloof met overtuiging in het vermogen van ons 
mensen dat er een wereld in vrede tot stand kan komen, maar we hebben ‘Stille Nacht’ als een kerstboom 
opgetuigd, en de werkelijke boodschap gecamoufleerd. 
Het zou eens goed zijn te stoppen met een kerstsfeer van ‘een vertederend kindje-wiegen’. 
Het is nodig dat we teruggaan achter alle camouflages en opnieuw gaan weten waartoe het Kind in onze 
wereld geboren is. 
Weet ú het nog? 
 
Ik voel me getroost en gesterkt door de woorden van Den Besten; laat we ons door de oppervlakkigheid van 
kerstshows niet misleiden, maar laten we elkaar het plezier van het samenzijn ook niet misgunnen. 
Kerst zijn wij gaan vieren vanwege een Kind dat ons met klem aanspreekt: laat de wereld niet verloren gaan, 
maar redt het. 



 
In de geest van dit Kind sprak de 15-jarige Zweedse scholiere Greta Thunberg de Klimaatconferentie in 
Katowice aan. 
Haar boodschap is, dat als zij en haar leeftijdsgenoten geen toekomst hebben, dan ligt dat aan de 
volwassenen die niet in staat zijn hun verantwoordelijkheid te aanvaarden … zij dragen schuld als ze de 
noodzakelijke maatregelen voor zich uit blijven schuiven. (Groene Amsterdammer, december 2018, blz. 3) 
Schuld wordt hier bedoeld in de zin van verschuldigd zijn. 
Met Kerst spreken we de onbewogen Augustussen (de wereldleiders) van nu aan op waar zij in gebreke blijven: 
op het bouwen van duurzame woningen voor iedereen, in plaats van schamele dakjes boven wat hoofden, en 
lekkende tentjes om in te slapen. 
 
In de geest van dit geboren Kind hield ook de 19-jarige scholiere Emma Gonzalez, ooggetuige van de moord op 
17 van haar medescholieren in Parkland, in april een emotionele toespraak waarin zij het Amerikaanse 
parlement, de Amerikaanse wapenhandel en de Amerikaanse president ter verantwoording riep voor het niet 
nemen van hun verantwoordelijkheid over dit onderwerp. 
Hoe de wapenhandel 30 miljoen dollar heeft geschonken voor de presidentscampagne. 
Met Kerst roepen we de Augustussen van nu op, leg de wapens neer en stop de wapenproductie. 
Gaat het daar allemaal over? 
Ja, daar gaat het allemaal over. 
 
En dat is niet voor het eerst. 
Kijkt u eens naar die oude kerstkaart voorop het liturgieboekje. 
Wat ziet u? 
Wat we zien is een engel, en een strijder in nauwelijks nog kleren, hij heeft zijn wapen neergelegd, en hij is 
in stille aanbidding via de engel verbonden met de hemel. 
En kunt u die tekst lezen: ‘De Boodschap des Engels aan de Moede Volkeren’, liefde, broederschap en vrede? 
En ziet u ook een verscheurde aarde? 
Een wereld verloren in schuld, maar er is ook redding. 
Het is mogelijk dat de wapens worden neergelegd, wanneer we de hemel wat meer in hart meedragen. 
 
Deze kerstkaart is van tijdens de Eerste Wereldoorlog. 
Het was in november precies 100 jaar geleden dat daar een einde aan kwam, onder de ontelbare slachtoffers 
sneuvelde ook een oudoom van mij: hij was geëmigreerd naar de VS. 
En het is straks in 2019 precies 100 jaar geleden toen er in Bilthoven een internationaal congres plaatsvond 
van berouwvolle Amerikanen, Denen, Noren, Finnen, Engelsen, Hongaren, Zwitsers, Fransen en Nederlanders. 
Dit was een initiatief van de quaker Kees Boeke (vertaler van De Winden Gods) en in samenwerking met 
pacifistische doopsgezinden verenigd in de ‘Broederschap in Christus’. 
En die kerstkaart vatte samen waar zij als kerken in gebreke waren gebleven. 
De hemel sprak hen aan. 
Zij spraken zich vol schaamte uit dat hun kerken er niet in waren geslaagd om de eenheid te bewaren doordat 
zij de Staat boven Christus hadden verheven. 
Zij hadden ‘de haat laten voortbestaan in plaats van die te verdrijven door vergevende liefde’. 
Zij hadden gefaald, en voelden zich verantwoordelijk voor de moegestreden volken. 
En zij zagen in, dat al konden ze geen nieuwe wereld scheppen, in de weg van Christus lag toch de enige 
hoop. 
Er zou een nieuwe internationale moeten komen, een volstrekt pacifistische revolutie via de weerloze weg 
van Christus. 
Dat waren ze aan de moegestreden volken verschuldigd. 
 
Gaat het daar allemaal over? 
Ja, daar gaat het allemaal over. 
 
Al in de brief van Paulus aan Titus, zijn metgezel in de verspreiding van Jezus’ evangelie, wordt daarop 
gewezen. 
Titus is op Kreta. 
En op Kreta bevinden zich hoogmoedige joden die zich afzetten tegen de Kretenzers. 
Die stonden in de volksmond bekend als leugenaars met vadsige buiken, ooit zo omschreven door een schrijver 
waardoor de Kretenzers nooit meer van dat imago afkwamen. 
En we weten hoe dat ook tegenwoordig nog gaat: op hele bevolkingsgroepen wordt het stempel minder 
geplaatst. 
En omdat Titus daar het evangelie brengt, wijst Paulus hem erop, laat je niet intimideren door die holle 
praters. 



Iemand die het evangelie brengt laat zich niet bang maken. 
Iemand die het evangelie brengt gaat niet mee in de zelfingenomenheid, de drift, de agressiviteit en het vuil 
gewin van de ander, maar maakt het verschil: die heeft als tegengif liefde voor de vreemdeling, liefde voor 
het goede, is bezonnen, rechtvaardig, beheerst’. (Titus1:7a-8a) 
Iemand die het evangelie brengt weet wat het zeggen wil: ‘Want verschenen is Gods genade voor alle 
mensen’. (Titus 2,11) 
Voor alle mensen? 
 
Gods genade maakt geen uitzondering: ieder mens is door Hem gekend met al zijn pijn, verdriet en wanhoop. 
Hij ziet je in je goedheid. 
Hij geeft je ruimte geeft en je wordt liefgehad. 
Hij is je kracht. 
Daarom die herders, ze staan voor het stinkende uitschot van de wereld, maar aan hen verkondigen de 
hemelse engelen de geboorte van Jezus. 
 
Daarom vertrokken zij naar Athene, spraken die jonge meiden de wereld toe, en was er die internationale 
conferentie. 
Dit is ons verhaal achter de camouflage van het opgetuigde wiegenliedje. 
De wereld is nog lang niet verloren in schuld zolang wij aan elkaar vragen ‘wat ben ik je verschuldigd’? 
Liefde, broederschap/zusterschap en vrede als op die kaart. 
En we blijven geloven in redden wat bijna verloren is, en daarvoor dankzeggen aan ‘onze grote God en redder 
Jezus Christus’. 
 
Gaat het daar allemaal over? 
Ja, dáár het gaat het allemaal over. 
 
 
 
 
 
Foto: P. Post. Graag bronvermelding als hieruit wordt geciteerd of als afbeelding wordt overgenomen. 


