
Preek familiekerstdienst 2019 

Schriftlezingen: Jesaja 9:1-6, Lukas 2:1-20 

Gemeente van Jezus Christus, 

Het kerstverhaal is een heel bekend verhaal. Dat klinkt natuurlijk als een open deur. Natuurlijk is het 
een bekend verhaal, we horen het elk jaar. Maar ik bedoel bekend ook nog in een andere zin. Het is 
namelijk ook heel herkenbaar. De verhalen rondom kerst van Mattheus en Lukas zijn namelijk 
verhalen over mensen op de vlucht. Behoorlijk ongemakkelijke verhalen. Je wordt er niet zo vrolijk 
van. Liever hoor je dergelijke verhalen misschien wel niet, zeker niet met kerst. Want wij ervaren 
kerst vaak als een warm vrolijk feest met lekker eten. Maar vandaag wil ik ook de ongemakkelijke 
vragen die het kerstverhaal stelt niet uit de weg gaan. Want het is Jezus zelf die zich vereenzelvigt 
met het lot van zovelen. Ja, ook als kind droeg Jezus al het lijden en lot van de wereld.   
 
Geen plaats voor mensen 
Laten we daarom nog eens luisteren. Jozef en Maria zijn allebei twee hele gewone mensen. Een 
jonge timmerman en zijn verloofde. Ze hadden hun leven en familie in Nazareth, stonden op het punt 
te trouwen. Familie was in die tijd alles: sociale contacten, sociale zekerheid en identiteit. Niets wees 
erop dat hun leven anders zou worden, en dan opeens dat bevel van de keizer in Rome. 
Waarschijnlijk met de bedoeling de hoeveelheid belasting beter in te schatten. Die machtige keizer in 
Rome, ver weg, heeft veel invloed op hun leven. Zo gaat dat. Zeker in een dictatuur, daar hebben 
mensen het niet voor het zeggen. Wat de keizer  beslist, dat gebeurt. En wanneer je niet 
gehoorzaamt, dan staan zijn legers klaar. Het is herkenbaar: gewone mensen die niet zoveel in te 
brengen hebben op maatschappelijke vraagstukken. De grote bewegingen van de tijd gaan gewoon 
hun gang en je hebt er maar in mee te bewegen.  
 
Van de één op de andere dag worden Jozef en Maria vluchtelingen. Hals over kop moeten Jozef en 
zijn zwangere Maria die reis maken naar het verre Betlehem, een reis van 130 kilometer te voet. Een 
barre tocht. Niet eentje die je graag zou willen maken, geen vakantiereisje. De keizer heeft het nu 
eenmaal bedacht. Het doet denken aan het verhaal van zovele vluchtelingen in deze tijd, de VN 
schatte het deze zomer nog op 71 miljoen mensen. Die miljoenen zullen zich meteen herkennen in 
het verhaal. De reis langs de onherbergzame wegen. Het optrekken met andere vluchtelingen. De 
omstandigheden die toch nooit ideaal zijn. Liever waren ze thuisgebleven in Nazareth, zodat Maria 
daar kon bevallen, in het midden van hun sociale kring. Maar ze hadden geen keus. Ze moesten op 
weg gaan. Je hebt als gewone mens vaak weinig controle over wat er om je heen gebeurt En dat kan 
soms een machteloos gevoel geven. Een gevoel alsof het ook niet beter wordt met de wereld.  
 
En dan komen ze eindelijk aan op hun bestemming: Betlehem. Een stad met een groot verleden, 
althans als geboorteplaats van David. Altijd toch een beetje achtergebleven bij Jeruzalem. Alleen de 
profeten zagen in Betlehem al iets. En als ze daar dan komen zoeken ze natuurlijk plaats. Maar je 
kunt je zo voorstellen: ze zijn niet de enigen. Het moet een drukte van belang zijn geweest. En na 
lang zoeken klinkt het dan onvermijdelijk: geen plaats. Jozef heeft misschien wat rondgevraagd 
terwijl Maria wat uitrustte. Geen plaats in de herberg. Bij herberg denken wij misschien aan een 
soort hotel, maar het gaat in de context van een klein dorpje als Betlehem eerder over een 
gastenverblijf. Maar zelfs daar is geen plaats.  
 
Heel begrijpelijk toch? Als je gewoon de logica volgt: vol is vol. En: wie het eerst komt, het eerst 
maalt. Maar zoals altijd zijn de wetten van de logica hard en koud. Ze houden geen rekening met 
menselijke factoren, zoals de zwangere Maria. Ze denken alleen in harde cijfers. Geen plaats. Het is 
het verhaal van die vele miljoenen voor wie geen plaats is. Als de opvang vol zit. Wanneer er  geen 
nieuwe aanvragen meer kunnen worden gedaan. En dan eindigen ze maar aan de bedelstaf, op 



straat, een gezin onder een dekentje langs de kant van de straat. Of in een vluchtelingenkamp in 
erbarmelijke omstandigheden. 
 
En tegelijkertijd begrijp je die inwoners van Betlehem ook wel weer. We leven niet in de ideale 
wereld en je loopt soms tegen grenzen op. Moeten de inwoners van Betlehem nog meer ruimte 
inleveren? En misschien riep het ook wantrouwen op. Het waren mensen uit het noorden van Israël, 
van die halve heidenen uit Galilea. Daar wil je liever toch niet mee van doen hebben. Voor dergelijke 
problemen zijn geen kant-en-klare-oplossingen, geen hapklare antwoorden. Er zijn zoveel 
verschillende belangen. Het vraagt om geduld, maar ook om medemenselijkheid.  
 
En toch blijft het wringen. Is er dan niemand die ziet dat Maria hoogzwanger is? Is er dan niemand 
die met zijn hand over het hart strijkt en zegt: ‘ach, ik sta mijn bed wel af’. Kan er dan niet een ander 
plaatsmaken in het gastenverblijf voor Maria? Denk je eens in: je bent hoogzwanger, weg van je huis 
en haard en dan moet je gaan bevallen en er is geen plek. Geen wiegje dat klaarstaat, geen warmte. 
Niemand die helpt. Het is ook de nood van al die kwetsbaren op de vlucht, ouderen, vrouwen, 
kinderen. Zij zijn kwetsbare mensen. Vogelvrij. Er kan hen zomaar van alles overkomen, want ze 
hebben geen rechten, ze komen als het ware als naakte mensen. Jozef, Maria. En Jezus.  
 
Wat zou ons antwoord zijn op de nood van Maria? Wat als wij in Betlehem zouden wonen? Het stelt 
de vraag hoe we omgaan met de kwetsbare mensen in de samenleving. Er is zoveel nood: kijk naar 
de vele mensen op de vlucht, naar de groeiende kloof tussen rijk en arm. In die zin is het verhaal van 
Jozef en Maria ook zo herkenbaar. Een verhaal van alle tijden. Nu hebben we vaak geen directe 
invloed op dergelijke grote vraagstukken. Maar het gaat erom: laten we ons raken door de nood van 
anderen, ook zij die verder van ons af staan? Hoe gaan we om met mensen om ons heen die het 
zwaar hebben? Dat zijn belangrijke vragen. Want het zijn niet alleen maar een maatschappelijke 
vragen, maar ook een geloofsvragen. Want Jezus is hier de vluchteling, hij schaart zich onder hen die 
kwetsbaar zijn.  
 
Geen plaats voor God 
Het kerstverhaal is een heel herkenbaar menselijk verhaal. En tegelijkertijd is het radicaal anders. 
Schijnt er een hemelse lichtglans in het verhaal, gebeurt er iets speciaals. Dan zien de herders in dat 
kleine kind in die voederbak de Verlosser van de wereld. Wie heeft er oog voor? Wie heeft er oog 
voor dat extra in menselijke verhalen? In het kerstverhaal zien de meesten eraan voorbij.  
 
Lukas zet Jezus vanaf het begin tegenover de Romeinse keizer. De engel sprak over Jezus als de 
Redder, de Verlosser. Het was een titel die ook aan de Romeinse keizer werd gegeven. Maar op dit 
punt in het kerstverhaal zou je denken: Jezus de Verlosser? Hoe kan dat? Hoe kan dat kind in de 
kribbe de Verlosser zijn? Geen keizerlijk satijn, geen hofhouding die voor hem klaarstaat, geen 
opvoeding en onderwijs aan de filosofenscholen staan hem te wachten.  
 
Het is als met dat verhaal over David. De grote koning van Israël. Hij is in de tijd dat Jezus is geboren 
lang vergeten. Israël speelt geen rol van betekenis meer op het wereldtoneel. Sinds de terugkeer uit 
de ballingschap is Israël meestentijds een vazalstaat geweest van één of andere koning of keizer. 
Betlehem is niet meer dan een onaanzienlijke plaatsje in Judea. En juist daar, daar wordt Jezus 
geboren, de Messias van Israël.   
 
‘Er is geen plaats in de herberg betekent’: er is geen plaats voor God in de wereld. ‘Wie van hem 
waren, hebben hem niet aangenomen’, schrijft Johannes. En is dat niet herkenbaar?nIs er in onze 
wereld nog ruimte voor God? In onze Westerse samenleving is het spreken over God verstomd. Voor 
mensen geen factor om nog rekening mee te houden in hun leven. Tegelijkertijd wordt er zoveel over 
God gesproken, wereldwijd. Wat wordt er niet gedaan in de Naam van God? Maar al te vaak lijkt dat 
eerder een legitimatie van menselijke macht dan daadwerkelijk ootmoedig geloof.  



 
De stemmen van de echte getuigen van het evangelie van Christus worden al te vaak niet gehoord. In 
het verhaal van de geboorte van Jezus -volgens de engelen de Verlosser van de wereld- zijn de eerste 
getuigen de herders. Zij zijn uitgekozen als getuigen. Herders zijn eigenlijk in Israël hele gewone 
mensen. Het was een heel normaal beroep, zovelen deden dat. Sommigen dachten negatief over 
herders, maar dat was lang niet iedereen. Het zijn gewone mensen, die verder niet zoveel te 
betekenen hebben in het grote verhaal van de wereldgeschiedenis.  
 
Het kerstverhaal laat eigenlijk zien dat het verhaal van God vaak maar een klein verhaal is in de 
wereld. Geen verhaal van de macht van de keizer, van de macht van cijfers, van de macht van het 
geld. Maar wel een verhaal met een hoofdletter. Een verhaal dat is doorverteld van getuige op 
getuige, te beginnen bij de herders. Het is een tegenverhaal, tegen alle grote verhalen van de 
machthebbers en de invloedrijken. Het kerstverhaal, al zo vaak aan ons verteld. Het stelt ons de 
onvermijdelijke vraag:  
 
Is er eigenlijk in je leven nog plaats voor God? Ik las laatste bij een Middeleeuwse mysticus over de 
geboorte van Jezus als iets wat niet alleen toen in Betlehem gebeurde, maar wat óók geestelijk 
plaatsvindt in je eigen hart. Dat klinkt misschien als iets dat niet meer van deze tijd is. Maar ik denk 
dat het wel een boeiend beeld is om eens even stil te staan bij de vraag welke rol de Heer speelt in 
ons leven. Is er plaats in je leven, in je hart, voor God, voor Jezus? Of zijn er zoveel andere dingen die 
je aandacht vragen, dat er weinig ruimte en tijd overblijft. In onze tijd is de neiging om gewoon niet 
aan God te denken, hem gewoon te vergeten.  
 
Durven we ons hart nog werkelijk te laten raken door dat kwetsbare kleine kind, de Zoon van God? 
Hij vertelt ons: God is bij je. Als een kind in een kribbe. Kwetsbaar en onaanzienlijk.  Zo wil God in ons 
hart en leven zijn. En dat is niet alleen iets innerlijks. Dat vraagt ook om oog te hebben voor hoe de 
Heer aan ons verschijnt door de levens van anderen. Hoe hij aanwezig is in de wereld om ons heen. 
Daar op een plaats die geen plaats is. En zo begint het. Zo overwint het licht de duisternis. En in de 
verte horen we steeds het lied van de engelen, als een terugkerend refrein: 
 
Eer aan God in de hoge, 
En vrede op aarde, 
In mensen een welbehagen.  
 
Amen.  
 


