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Preek van 25 december 2016, Kerstfeest, 
gehouden in De Morgenster in Papendrecht  
door Piet van Die 

 

GOD IS KLEIN 

Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek 

gewikkeld in een voederbak ligt.’ (Lucas 2,12) 

Omlaag kijken 

‘Allah is groot,’ belijden moslims. Christenen zeggen: ‘God is groot.’ En soms hoor 

je weleens een gelovige zeggen: ‘We moeten God groot maken.’ Er is zelfs een 

Kerstlied met die tekst: ‘Looft God, gij christ’nen, maakt Hem groot.’ Ik vind dat 

laatste zelf altijd een beetje ongemakkelijk. Alsof God dat nodig heeft. Dan is God 

een soort ballon die wij zelf op moeten blazen. Maar ook bij het eerste kun je 

vraagtekens plaatsen. God is groot? Je moet zeggen: ‘God is klein.’ 

Dat klinkt misschien oneerbiedig, maar dat is niet de bedoeling. Het is namelijk 

wat Kerst laat zien. De God die het heelal omvat, kwam in een kind. Iemand vroeg 

eens aan een bekend theoloog: ‘Professor, als het God om de mens is te doen, 

waarom dan zo’n oneindig heelal er omheen?’ – ‘Och,’ zei de professor, ‘wie het 

breed heeft laat het breed hangen.’  Een mooi antwoord. Maar de boodschap 

van kerst is: de God die het oneindig breed laat hangen, kwam in een pasgeboren 

kind onder de mensen. Geen glamourbaby, maar een onopvallend kind. Het 

werd geboren op het platteland van Judea, een achteraf provincie. Tussen 

gewone boerenmensen. In een nacht waarin meer kinderen geboren werden. 

Onopvallend. 

Herders vormden het eerste kraambezoek. En zij waren wel op het juiste spoor 

gezet door een boodschapper uit de hemel; op zo’n manier dat je misschien 

denkt: ‘Dat zou ik ook wel willen: zo’n duidelijk teken.’ Maar van die 

boodschapper leerden zij dat wie God zoekt niet omhoog moet kijken, maar 

omlaag. Omlaag – precies het omgekeerde! En dus zochten ze naar een 

pasgeboren kind. En ze vonden het niet in Jeruzalem bij de hooggeplaatste 

mensen. En ook niet bij de plaatselijke notabelen van Bethlehem. Ze vonden het 

in een dierenverblijf. Misschien was het wel hun eigen stal. Toen ze het vonden, 

bogen hun brede ruggen zich over zijn kribbe. God is klein. 
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Een dwaze boodschap 

De boodschap van het evangelie is ongehoord. Een paradox, een schijnbare 

tegenstrijdigheid. God zou te vinden zijn in een kribbe. En later aan een kruis. 

Die paradox is zo groot dat we er nog steeds niet mee overweg kunnen. We gaan 

hem dan ook al snel ‘verdunnen’, gladstrijken, acceptabel maken voor onze 

normen. Dan ga je bijvoorbeeld zeggen: ‘Och, Jezus was natuurlijk wel bijzonder, 

maar ook weer niet meer dan een goed mens.’ Of je bent zo aan die boodschap 

gewend dat je zegt: ‘Ja, allicht werd God mens!’ Maar wie ‘allicht’ zegt bij het 

evangelie, heeft het ook nog niet begrepen. Je moet de spanning in die paradox 

blijven voelen. Het is een ongehoorde boodschap. ‘Dwaasheid’ noemde de  

apostel Paulus die boodschap. Maar – voegde hij er meteen aan toe - Gods 

‘dwaasheid’ is nog altijd groter dan al onze wijsheid.  

Wij denken graag in het groot. In macht en aanzien. Wij doen ons ook graag vaak 

groter voor dan we zijn. Onze grootste angst is dat de ander te klein over ons zou 

denken. Maar Gods kracht ligt in zwakheid. Hij komt niet met macht en dwang 

de wereld overdonderen. Dat zouden we misschien weleens willen. Dan zouden 

we een onomstotelijk bewijs hebben dat God bestaat. Dan zou ook ons geloof 

niet zo wiebelig meer zijn. Maar met Kerst zijn niet de engel of zijn collega’s het 

teken van God. De Eeuwige komt incognito. In het verborgene. In een kind. In 

het klein. Gód is klein.  

De boodschap van Kerst is: de Eeuwige laat zich vinden in dit toevallige, 

wisselvallige, vergankelijke en onzekere leven. Het leven waar mensen mooie 

dingen meemaken en vrolijk zijn. Waar mensen werken en liefhebben, maar ook 

ziek worden en dood gaan. Waar mensen bang en onzeker zijn. Daar zul je Hem 

dan ook moeten zoeken. Misschien met een kwetsbaar en wankelmoedig geloof. 

Een geloof dat op en neer gaat met de wisselvalligheden van het leven. Een 

geloof met volop vragen, omdat het leven zo onzeker en verwarrend en vaak ook 

verdrietig is. Maar bij het kind in de kribbe hoeft je niet geloviger voor te doen 

dan je bent. Het kijkt niet op je neer. Het kan het niet eens. Het is zelf zwak en 

kwetsbaar. 

Verharding 

Juist nu hebben we die boodschap hard nodig. We leven in een tijd van 

verharding. We spreken steeds meer met elkaar in leuzen en met strijdkreten. 
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De social media zijn een soort loopgraven geworden van waaruit wij de ander 

bestoken. Overal ter wereld staan er sterke mannen met brallende taal op: 

Trump, Poetin, Erdogan, Assad. Het lijken er ook steeds meer te worden. De 

verharding neemt toe.  

En als ik eerlijk ben, signaleer ik die verharding ook in mijn eigen hart. Met elke 

nieuwe aanslag voel ik woede opkomen. En in het kielzog van die woede 

verkeerde gedachten. Gedachten die niet redelijk meer zijn. En niet die woede is 

de grootste bedreiging. Boosheid op zich is niet verkeerd. Je moet die vooral 

serieus nemen. Waar die niet serieus genomen wordt of onderdrukt, daar steekt 

die elders z’n kop nog verkeerder op. Waar je voor moet oppassen is niet dat je 

boos bent, maar juist het omgekeerde: dat de boosheid jóu heeft. Dan word je 

een gevangene van je eigen woede.  

In het afgelopen jaar is heel veel geschreven en gezegd over de boze, blanke 

man. Maar die boze man is heus niet alleen blank. Die boze man is trouwens ook 

lang niet altijd een man. Er zijn ook vele boze vrouwen. Er zijn dus in de wereld 

heel veel boze mensen. En nogmaals, boosheid moet je serieus nemen. Achter 

boosheid kan heilige verontwaardiging steken: verontwaardiging over onrecht. 

Maar boze mensen worden door één groot gevaar bedreigd: dat boosheid stolt 

tot rancune. Rancune of verbittering vergiftigt het leven – ook het jouwe.  

Verzachten 

De wereld vult zich in onze dagen met giftige dampen. Maar in een wereld vol 

boosheid wordt een kind geboren. Het komt ons in tijden van verharding het 

omgekeerde leren, namelijk om te verzachten. Dat is niet hetzelfde als: alles 

toedekken, wegpraten of zelfs goedpraten. Verzachten is niet soft worden.  

Ik begon deze preek met de islamitisch belijdenis ‘Allah is groot’. Het is een 

belijdenis die verreweg de meeste moslims in vrede belijden. Maar je kunt je 

ogen er niet voor sluiten dat we die belijdenis vooral horen als een strijdkreet 

voor beestachtig gedrag. Je mag je ogen er ook niet voor sluiten dat Joden zich 

in Europa in toenemende mate onveilig voelen vanwege het antisemitisme van 

extreme moslims. Christelijke theologen pareerden dat deze week met een 

manifest dat neerkwam op: het christendom kon er ook wat van. Maar dat is 

geen oplossing. Dat is: foute dingen tegen elkaar wegstrepen en dan denken dat 

je op nul uitkomt. Dat is zoiets als: in het donker zijn alle katten grauw.  
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Deze week zag ik op Facebook een foto met een tekst van Martin Luther King 

waar we meer aan hebben. De tekst luidt: ‘Duisternis kan geen duisternis 

verdrijven. Enkel het licht is daartoe in staat. Haat kan geen haat verdrijven. 

Enkel de liefde is daartoe in staat.’ In een tijd van verharding is het een 

boodschap van hoop. Liefde sluit de ogen niet voor de duisternis, maar brengt 

licht. Met die boodschap komt een kind ter wereld. God is klein, maar groot in 

liefde.  


