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Preek van 24 december 2014, Kerstavond 
gehouden in de Bethlehemkerk in Papendrecht  
door Piet van Die 

 

 

DE OMTREK VAN EEN KRIBBE 

 

Zijn macht zal steeds groter worden, 

en er zal altijd vrede zijn.  (Jesaja 9,6) 

 

2014 – het was het jaar van de grimmige politiek van Poetin. De inname van De 

Krim leek nog betrekkelijk ver van ons bed. Maar met het neerhalen van vlucht 

MH17 kwam het conflict plotseling heel dicht bij. Een nieuwe Koude Oorlog 

was tot op onze snelwegen te voelen, rouwauto na rouwauto. 

Het jaar 2014 was ook het jaar van Ebola. Dachten we de laatste jaren de AIDS-

epidemie met veel moeite redelijk onder controle te krijgen, brak er een nog 

dodelijker ziekte uit. We zagen gezondheidszorgers in hermetisch afgesloten 

pakken aan het werk. Ver weg, ja, maar ook in ons land werden er 

ziekenhuisunits in gereedheid gebracht om patiënten op te kunnen vangen.  

2014: IS kwam op. Dachten we lang dat we met Al Qaeda het ergste gehad te 

hebben, bleek het nog satanischer te kunnen. En ook die zaak is niet ver weg 

meer: jongemannen uit eigen land bleken er toe aangetrokken, en nu is er de 

angst voor terreurdreiging van binnenuit. 

2014 – het jaar waarin de rampen langzaam dichterbij leken te komen. In die 

donkere wereld vieren wij vanavond het Kerstfeest. Maar is dat reëel? Kan dat? 

Ja, als je je afsluit van de boze buitenwereld wel. Dat zie je om je heen 

gebeuren. Kerstfeest is een glamourfeest geworden van naar binnen gerichte 

mensen. Maar je kunt juist met Kerst toch niet de wereld aan de wereld 

overlaten?  

 

Het jaar 730 voor Christus – de toekomst ziet er voor de stad Jeruzalem donker 

uit. Koning Achaz zwaait de scepter, maar hij trilt als een rietje. Hij heerst over 

het kleine Juda dat wordt bedreigd door Aram en de noordelijk gelegen Israël. 

Jeruzalem wordt belegerd. De ramp van een inname is dichterbij dan ooit.  

Tegen die pikdonkere achtergrond brengt de profeet Jesaja een boodschap van 

hoop: er zal vrede komen. De laarzen van de soldaten die nu nog marcheren, 
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en hun uniformen die nu nog in bloed gedrenkt zijn, zullen verbrand worden. Er 

zal een omslag komen. Waarop hij dat baseert? ‘Er is een kind geboren,’ roept 

hij. Een kind? Wat kan een kind tegen oorlogsgeweld? ‘Wapens moeten we 

hebben, Jesaja! We moeten ons kunnen verweren!’  

Het jaar 0 – de poppetjes zijn veranderd, maar de wereld niet. Keizer Augustus 

regeert. Hij zetelt in Rome en van daaruit trekt hij aan de touwtjes die reiken 

tot in de verste uithoeken van zijn imposante Romeinse Rijk. In die uithoeken 

lijkt Rome wel een andere planeet, zo ver weg. Maar pas op, de keizer is 

dichterbij dan je denkt. Als hij het in zijn hoofd haalt om een volkstelling te 

houden, heeft dat gevolgen. Augustus trekt in Rome aan een touwtje en ergens 

in Syrië begint gouverneur Quirinius als een marionet te bewegen en een 

volkstelling te organiseren. Want van hem lopen er weer draadjes verder naar 

alle mensen in zijn gebied. Ook naar Jozef, timmerman in Nazaret. Een keizer in 

Rome trekt aan een touwtje en ergens in Galilea begint een mannetje te lopen 

richting Betlehem. Hij is samen met Maria, zijn zwangere verloofde. En ze 

komen er, in Betlehem. Hun kind zal er geboren worden.  

Tot zover niets bijzonders. Zo zit de wereld al eeuwen in elkaar. Maar het 

verhaal gaat dat dit kind de redder van de wereld zal worden. Engelen brachten 

die boodschap. Wat een wonderlijk bericht! Een kind redder van de wereld? In 

wat voor spookjeswereld leef jij, Lucas, verteller van dit verhaal? De ware 

macht zetelt in Rome, en die macht reikt verder dan je denkt, want 

ambtenaren van de keizer logeren al vanwege de volkstelling in de herberg van 

Betlehem. Daardoor is er geen plaats voor dat kind en zijn ouders. Hij wordt nu 

al naar de rand van de samenleving gedrukt door de mensen die de echte 

touwtjes in handen hebben! Een kind redder van de wereld? Bedenksel van 

dromers die niet met beide benen op de grond staan. 

 

Ja, de boodschap van Kerst is een dwaze boodschap. De Belgische zanger 

Willem Vermandere schreef in een liedje getiteld ‘Kyrië’: 

  

En we zingen hier van kyrië eleison 

 en van dat kind in dien donkere stal. 

 Ieder jaar wordt onze hoop herboren 

 dat ’t hier nog beteren zal. 
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Maar hébben wij nog hoop dat het nog beteren zal? Waar zet jij je kaarten op? 

Want echt Kerstfeest vieren betekent dat je net als de herders een dwaze 

boodschap achterna loopt. Je wereldbeeld gaat op zijn kop. En niet alleen je 

wereldbeeld, maar waarschijnlijk ook je godsbeeld. ‘Och,’ zegt u misschien, 

‘mijn beeld van God is in de loop der jaren toch al verdampt.’ Ja, dat kan. 

Geloof heeft de neiging om te vervliegen, juist in een wereld vol harde en kille 

feiten. Vroeger hoorde je geloof misschien bij de harde feiten. God was iemand 

die alles kon: je kon het zo gek niet bedenken of Hij was in staat het te doen. En 

je moet ze niet de kost geven die nog steeds zo denken. Maar dat is dan een 

god die lijkt op Augustus of op Poetin: mannetjesputters die zich voor laten 

staan op macht en prestige. Een god aan de top van de ladder. Maar de God 

van Kerst laat zich niet hoog zoeken, hij laat zich juist laag vinden - in een kind 

gekenmerkt door onmacht. Kerst zet de wereld op z’n kop en je godsbeeld 

erbij. Niet te geloven! Letterlijk: hoe onaannemelijk! 

 

De Israëlische dichter Yehuda Amichai schreef een gedicht met als titel ‘De 

diameter van de bom’. De bom waar Amichai over sprak had een doorsnee van 

30 centimeter. Maar in het gedicht laat hij vooral de diameter van de 

verwoestende werking van de bom zien. Het effectief bereik van de bom was 

zeven meter en binnen die straal vielen er vier doden en elf gewonden. Maar 

daaromheen was een ruimere cirkel van pijn, want daar lagen de twee 

ziekenhuizen waar de slachtoffers naartoe gebracht werden. En een jonge 

vrouw die omkwam werd begraven in het dorp waar ze vandaan kwam, 

honderd kilometer verderop. Maar de diameter reikte nog verder, want – zo 

zegt het gedicht – ‘de eenzame man die huilt om haar dood / in een uithoek 

van de wereld / sluit de hele wereld in de cirkel in.’ Maar nog verder reikt de 

verwoestende werking van de bom, want het gedicht eindigt 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 
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gevoel: waar is God? Hoe is het mateloze lijden van de mensheid te rijmen met 

een God van liefde? 

 

En toch klinken in deze wrede wereld de klokken van 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.  

Hoe groot zal de omtrek zijn van een kribbe of van een kind? Het is te 

verwaarlozen. Maar het Kerstevangelie zaait de hoop dat de invloed van dit 

kind eens een cirkel vormt die de hele wereld zal omspannen. ‘Vredevorst’ zal 

hij heten – zo wijd de wereld strekt. Maar aan dat kind zie je al hóe hij dat zal 

worden. Want God komt niet van buitenaf met bruut geweld of blinde drift de 

wereld veranderen; Hij komt van binnenuit de wereld vernieuwen – met de 

zachte kracht van de liefde. Zou het daarom zo lang duren? 

Dwaze boodschap! Toch raakt dit kind elke keer weer een laag in onze ziel en 

maakt met zijn aanraking de hoop dat het mogelijk is: vrede zo wijd de wereld 

strekt.  

2014 – de wereld wacht nog steeds. Maar wij leven, behalve binnen de 

diameter van geweld, ook binnen de omtrek van wat zijn boodschap van liefde 

teweeg brengt. Anders zouden we vanavond niet uit onze huizen hier naartoe 

gekomen zijn. Kennelijk is de hoop die het kind jaarlijks in ons wekt niet 

gedoofd. Zal het ooit wereldwijd vrede worden? Geen mens die het zeker 

weet. Maar vanavond zetten wij onze kaarten opnieuw op dit kind en de 

boodschap die het belichaamt.  
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