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Preek van 25 december 2019 (Kerst) 
gehouden in De Morgenster in Papendrecht 
door ds. Piet van Die 

 

GEEF LICHT! 

De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien 

hadden, precies zoals het hun was gezegd. (Lucas 2,20) 

De meeste mensen deugen 

Journalist Rutger Bregman schreef in het afgelopen jaar een bestseller. De titel: 

‘De meeste mensen deugen.’ Hij schrijft daarin dat we in het westen opgezadeld 

worden met een negatief mensbeeld. Schrap het laagje beschaving eraf – zo luidt 

de heersende gedachte – en het kwaad komt tevoorschijn. De mens zou dus diep 

van binnen slecht zijn.  

Bregman geeft religie en de media de schuld van dit beeld. Maar hij laat in zijn 

boek stap voor stap zien dat dit beeld wetenschappelijk gezien niet klopt. 

Weliswaar is het zo dat waar mensen macht hebben, ze al snel kunnen 

ontsporen. Het is dus niet zo dat er helemaal niets slechts in een mens zit. Maar 

de meeste mensen deugen. 

Oerverhaal 

Ik vind het een mooie illustratie bij het Kerstverhaal. Want het oerverhaal van 

ons geloof lijkt dat alleen maar te onderstrepen. Natuurlijk, je hebt mensen als 

keizer Augustus. Het Kerstverhaal begint zelfs bij hem. En hij is bij uitstek een 

voorbeeld van hoe macht corrumpeert. Hij had zichzelf uitgeroepen als een god. 

En zijn invloed reikte ver. Als hij in Rome aan een touwtje trok, ging er in Galilea 

een mannetje lopen. Een marionet leek het. Maar uitgerekend dat mannetje 

wordt een hoofrolspeler in het verhaal. 

Het was Jozef. En hij was niet alleen. Hij had zijn vriendinnetje bij zich. Maria. Ze 

moesten naar Bethlehem. Omdat Augustus in het verre Rome aan een touwtje 

getrokken had. Hij wilde een volkstelling. Maar Maria en Jozef zijn van die 

Augustus het totale tegenbeeld. Het zijn eenvoudige mensen. Onopvallend. 

Alledaags. Maar ze zijn een toonbeeld van het goede. Het zijn mensen die 

deugen. En bij hen begint God zijn geschiedenis. Bij hen mag de lang verwachte 
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Messias geboren worden. En hij kán bij hen geboren worden. Want hij was 

welkom. 

Een waterval van licht 

God laat zijn liefste kind geboren worden bij mensen die deugen. En ze zijn niet 

de enigen die deugen. Kijk naar de herders. Ik zal de schijnwerper vanmorgen op 

hen richten. Nou ja, dat hoeft eigenlijk niet eens. De engelen stelden hen al in de 

schijnwerpers van een hemels licht. 

In een sprookjesachtig verhaal beschrijft de Bijbel hoe zij in de nacht de wacht 

hielden bij hun schapen toen de hemel openging. Een waterval van licht 

overstroomde hen. En in die waterval van licht verscheen een engel. Hij bracht 

hen de mooiste boodschap die ooit op aarde klonk: de Messias was geboren. En 

waar je het niet verwachten zou: in een voederbak. En toen zijn langs diezelfde 

waterval van licht duizenden engelen afgedaald. Alleen voor herdersoren zongen 

ze het mooiste lied zongen dat ooit op aarde klonk. 

Boodschappers 

Toen verdwenen ze weer. De hemel sloot zich achter hen en het was weer 

donker. Alsof er niets gebeurd was. Maar de herders begrepen dat de Messias 

dichtbij geboren moest zijn. Een voederbak – dat was bekend terrein.  

En zo kwamen ze in de stal. Ze kwamen er op kraambezoek. Maar ze werden de 

eerste boodschappers van het Kerstevangelie. Ze vertelden wat hen was 

overkomen. En wat er over dit kind gezegd was. En iedereen stond verbaasd. 

Iedereen – er was kennelijk al meer kraamvisite. Maar zelfs Maria hoorde op van 

hun bericht. Je zou zeggen: ze wist het toch al? Ze had zelf een engel op bezoek 

gekregen. Maar opnieuw overrompelde het bericht haar. En ze sloeg het op in 

haar hart en koesterde het.  

Van goede wil 

Het Kerstverhaal – het is het verhaal van Gods Zoon die geboren wordt tussen 

mensen van goede wil. Mensen van goede wil – die uitdrukking was in 

protestantse kringen altijd verdacht. Mensen waren niet goed. We zijn geneigd 

tot alle kwaad, zo leerden duizenden jongens en meisjes op catechisatie. Zo 

stond het in het kerkelijk leerboek. Dus inderdaad, Rutger, ook de protestantse 
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religie heeft behoorlijk bijgedragen aan het negatieve mensbeeld. Maar het 

Kerstverhaal laat zien dat de Messias geboren wordt tussen hartelijke mensen. 

Mensen die het goede verwelkomen. Mensen van goede wil. Mensen die 

deugen.  

De herders horen bij die goede mensen. Toch liepen in die dagen de meeste 

mensen het liefst om hen heen. Zoals we ons ook niet bemoeien met 

bijvoorbeeld al die chauffeurs die elk weekend onze parkeerplaatsen bevolken. 

Ze komen vaak van ver. ’s Nachts slapen ze in hun cabines. En overdag koken ze 

hun potje naast hun vrachtwagen of in de laadruimte. In de marge van de 

samenleving. Ik heb weleens gevraagd: moeten we als kerk voor hen ook niet 

iets betekenen? Ik kreeg er geen handen voor op elkaar. Misschien omdat ze ons 

vreemd zijn. Beetje eng. Je weet nooit waar je mee in aanraking komt. Net zoals 

de mensen van toen keken naar de herders. Maar God ziet mensen die deugen.  

Anonimiteit 

Toen de herders terugkeerden naar hun werk, zongen ze een lied. Ze zongen het 

lied van de engelen. De hemel was gesloten, de engelen waren verdwenen. Maar 

de herders waren nu de engelen. En al was het weer duister, zij waren nu de 

lichtdragers. 

Wie waren ze? Waar zijn ze gebleven? Of is het maar een sprookje? Ze krijgen in 

het verhaal geen naam. En de nacht sloot zich achter hun ruggen. Ze verdwenen 

weer in dezelfde anonimiteit waar ze even daarvoor uit opdoemden. Maar 

misschien doet het er ook niet toe. Het enige wat ertoe doet is: ze waren 

boodschappers. Boodschappers ook voor ons. Ze straalden het licht van de 

engelen uit. En ze brengen elk jaar weer de boodschap dat het mogelijk is: zelf 

licht uitstralen op de plek waar het leven je brengt. 

Geef toe aan je natuur 

De herders gingen als lichtdragers terug. Zo mogen wij straks ook terug naar onze 

huizen. Licht verspreidend. Het is mogelijk. Onze cynische wereld is er misschien 

honend over. Die zegt: ach ja, dat is maar romantiek, het Kerstfeest. Morgen is 

het weer voorbij. Op Derde Kerstdag gaat de wereld weer over tot de orde van 

de dag.  
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Maar Rutger Bregman laat in zijn boek zien dat juist de cynicus wereldvreemd is. 

De meeste mensen deugen. Daarom schrijft hij aan het eind van zijn boek: ‘Wees 

dus realistisch. Kom uit de kast. Geef toe aan je natuur en schenk je vertrouwen. 

Schaam je niet voor je generositeit en doe het goede in het volle daglicht. 

Misschien zul je eerst nog worden weggezet als onnozel en naïef. Maar bedenk: 

de naïviteit van vandaag kan de nuchterheid van morgen zijn.’ 

Aanstekelijk 

Het Kerstkind zal het later zelf leren aan zijn volgelingen. ‘Jullie zijn het licht der 

wereld,’ zal hij zeggen. Bregman haalt deze woorden zelfs aan in zijn boek. Nee, 

Jezus was bepaald geen protestant. Hij zegt niet eens: jullie zouden eigenlijk het 

licht van de wereld moeten zijn. Of: jullie moeten het worden. Nee, jullie zijn het. 

Alsof we het nu alleen nog maar zelf moeten ontdekken!  

Maar nog ver voordat het kind deze woorden als volwassen man zal uitspreken, 

gaven de herders er al vorm aan. Ze stralen het licht van Kerst uit. En ze doen het 

ons vóór. Laat ook jouw licht schijnen. Doe het goede. Wees een inspiratie. Wees 

een herder voor anderen. Je hebt het in je. En het werkt nog eens aanstekelijk 

ook.  

Gods Zoon kwam op aarde om God in mensen naar boven te halen. En nu kun jij 

God weer in een ander naar boven halen. En die ander in wéér een ander. Tot 

de hele wereld licht geeft.   

 


