
De afmetingen van een kribbe 

 

Een Israëlische dichter schreef een gedicht met als titel ‘De diameter van de 

bom’. De bom in kwestie was dertig centimeter in doorsnee. Maar het bereik 

van die bom was, toen hij ontplofte, zeven meter. Binnen die straal vielen vier 

doden en elf gewonden.  

 

Maar de dichter rekende verder. Een omgekomen vrouw werd begraven in het 

dorp waar ze vandaan kwam: honderd kilometer verderop. En ergens in een 

uithoek van een ver land huilde een man om haar dood. Zo kreeg – aldus de 

dichter – de oorspronkelijke bom een diameter die de hele wereld omvat.  

 

Ik moest aan dat gedicht denken bij al het verschrikkelijke nieuws van het 

afgelopen jaar. Bij het neerhalen van MH17 kwamen 298 passagiers om het 

leven. In Afrika brak Ebola uit: de teller loopt op naar 7000 doden. IS verscheen 

op het wereldtoneel en het aantal executies is niet meer te tellen. En met elke 

dode wordt een ravage aangericht die verder reikt dan alleen die ene mens. 

Een schokgolf trekt door families en vriendenkringen en wijder. De hele wereld 

lijkt omvat door een cirkel waarbinnen schrik en verderf invloed hebben. Het 

jaar 2014 – weer is de vrede niet dichterbij gekomen. 

 

De genoemde dichter besluit zijn gedicht over de diameter van de bom met: 

 

En dan heb ik het nog niet over het huilen van de wezen 

dat reikt tot de zetel van God 

en daar voorbij, en dat de cirkel 

zonder grenzen maakt en zonder God. 

 

Het lijkt alsof de gevolgen van het geweld zelfs God te boven gaan. Laten we 

niet te snel zeggen dat dit niet zo is. Hebben we niet allemaal weleens het 

gevoel: waar is God? Hoe is het mateloze lijden van de mensheid te rijmen met 

een God van liefde? 

 

En toch klinkt in die wrede wereld het Kerstevangelie. Binnen die zich 

uitdijende cirkels van geweld wordt een Kind geboren. Het lijkt niets voor te 



stellen. Hoe kan een kind een tegenwicht zijn tegen alle donkerheid? En toch is 

dat de paradoxale boodschap: dit Kind zal het winnen.  

 

Wat zullen de afmetingen van een kribbe zijn? Ze zijn te verwaarlozen. Maar de 

invloed van het Kind in die kleine kribbe, zal eens de hele wereld omvatten. De 

gevolgen van zijn geboorte zullen het heelal omspannen. Vredevorst zal hij zijn, 

zo wijd de wereld strekt. Dat vieren we – misschien soms tegen ons eigen 

gevoel in, maar toch. Want wij, mensen van 2014, mogen al binnen die 

Kerstcirkel leven.  
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