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Uitleg en verkondiging vanuit Jesaja 9:1-6 en Lucas 2:1-20 

(ds. Simon Dingemanse, kerstnachtdienst 2022, Oude Jeroenskerk Noordwijk) 

 

Of u nou een eenmalige kerstbezoeker bent, een twijfelaar, een vaste kerkganger of een 

onwankelbare gelovige, fijn dat u er bent en jij…en nog des te meer omdat we de laatste twee 

jaar op kerstavond een lege kerk hadden wegens Corona… 

 

Maar nu zitten we hier als veelkleurige gemeenschap onder de lichtjes van de kaarsen in de 

kroonluchters…nu zitten we hier verzameld rond twee bijbelse teksten die ons vast wel 

bekend in de oren klinken… 

 

Maar die tekst uit het oude profetenboek Jesaja…vooral dat ene vers: “Iedere laars die 

dreunend stampt en elke mantel die doordrenkt is van bloed, ze worden verbrand, ze vallen 

ten prooi aan het vuur”…wat vindt u eigenlijk van zo’n visioen?... 

 

Er zijn natuurlijk allerlei reacties op mogelijk…als je die tekst thuis op een papier zou 

hebben, dan zou je die tot een prop kunnen verfrommelen en in de prullenbak kunnen gooien, 

omdat je vindt dat het helemaal niets te maken heeft met de toestand van vandaag, met dit jaar 

een nieuwe oorlog in Europa…je zou dat papier met dat visioen ook weg kunnen leggen om 

later nog eens naar te kijken, maar je vergeet het en uiteindelijk belandt bij de oude kranten… 

 

Maar je zou die tekst ook als teken van hoop boven je bed kunnen hangen…ik denk dat dat 

Jesaja’s bedoeling is: hoop geven in een tijd van duisternis en geweld…toen, maar ook 

nu…want profetische teksten willen in elke tijd weer opnieuw betekenis krijgen, ook in onze 

tijd… 

 

Jesaja roept het uit dat alle wapenfabrieken kunnen sluiten en dat er vrede komt, 

sjaloom…omdat er een kind is geboren…een kind dat onlosmakelijk verbonden is met God 

en dat Vredevorst wordt genoemd…en logisch dat dat visioen vele jaren later verbonden is 

met de geboorte van Jezus… 

 

Maar ik geef meteen toe…het is en blijft een visioen en het is nog geen werkelijkheid…de 

wapenfabrieken maken meer winst dan ooit tevoren…en ik denk niet dat het er in zit dat er 

een Kerstpauze komt in de oorlogshandelingen zoals dat ooit plaatsvond in de Eerste 

Wereldoorlog waarin de soldaten tijdens kerst uit hun loopgraven kwamen om met de vijand 

een potje te voetballen… 

 

Ik denk niet dat Poetin vatbaar is voor dat soort dingen…hij is te ver heen in zijn 

machtsdenken en zijn waanideeën…Poetin is de nieuwe Herodes uit Jezus’tijd die niet 

terugdeinst voor kindermoord…mensenlevens zijn voor hem niet belangrijk…hij wil samen 

met patriarch Kirill van de Russisch-orthodoxe kerk de christelijke beschaving redden…je 

moet er maar opkomen…zo cynisch hebben we het nog nooit gehoord… 

 

Er zijn nu in Oekraïne steeds meer kerken die in hun protest tegen de Russisch-orthodoxe 

kerk kerstfeest niet meer rond 6 januari vieren wat voor hen de gebruikelijke datum is, maar 

op 25 december zoals in het westen…zo maken ze ook door die datumwijziging het kerstfeest 

tot een feest van verzet… 

 

En dat is het ook…hebben u en jij er wel eens op die manier naar gekeken: dat het kerstfeest 

een feest van verzet is?…juist ook vanuit dat visioen van Jesaja, maar ook door hoe het 
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kerstverhaal zelf verteld wordt?...Nee, geen gewapend verzet natuurlijk…maar geweldloos en 

liefdevol verzet… 

 

Ik kreeg afgelopen week een kerstkaart in de bus waarop een gedicht staat dat ik wel kende 

maar ook weer een beetje vergeten was…ook een tekst om boven je bed te hangen…dat 

gedicht is van Remco Campert en het klinkt zo: 

 

 Verzet begint niet met grote woorden 

 maar met kleine daden 

 

 zoals storm met zacht geritsel in de tuin 

of de kat die de kolder in zijn kop krijgt 

 

zoals brede rivieren 

met een kleine bron 

verscholen in het woud 

 

zoals een vuurzee 

met dezelfde lucifer 

die een sigaret aansteekt 

 

zoals liefde met een blik 

een aanraking iets wat je opvalt in een stem 

 

jezelf een vraag stellen 

daarmee begint verzet 

 

en dan die vraag aan een ander stellen. 

 

 

Verzet begint dus klein zoals dit gedicht vertelt…en zo is het ook in het kerstevangelie: Gods 

verzet tegen het kwaad in de wereld begint klein…bij twee eenvoudige mensen die een kindje 

krijgen ergens in een achterafhoekje van het toenmalige Romeinse rijk onder het bewind van 

een keizer die zichzelf goddelijke macht toedichtte… 

 

Misschien is dat de actuele kerstboodschap in de kerstnacht van 2022: alles begint klein…ook 

Gods verzet…ook het goede…het begint klein…u en jij en ik zijn ook klein begonnen, niet 

waar?...u was dertig, veertig, tachtig jaar geleden ook een klein 

hummeltje…weerloos…zonder enige macht… volkomen ongewapend…en kijk nu eens wie 

je bent: ja, in diepste wezen nog steeds weerloos natuurlijk, maar je kunt nu toch meer voor 

elkaar krijgen dan toen… 

 

Zo begint God in ons midden…midden in die weerbarstige wereld van ons…weerloos in een 

pasgeboren kind…zo klein…en als Jezus groot is geworden, blíjft Hij weerloos…Hij wordt 

geen generaal, Hij vormt geen leger…Hij gaat niet op een hoge troon zitten in een groot 

paleis…nee, Hij houdt het nog steeds klein…Hij wordt een vreemde koning op een 

ezeltje…Hij wordt zelfs een dienstknecht die de voeten van zijn leerlingen wast…Hij wil bij 

de minsten van de mensen zijn en zo wordt Hij gekruisigd…de dood van een tot slaaf 

gemaakte… 

 



3 

 

Maar dwars daar doorheen kreeg zijn opstandige Geest zo’n geweldige opstandingskracht dat 

het de hele wereld overging en miljoenen mensen inspireerde en daarom lezen wij vanavond 

over zijn geboorte: hoe klein Hij begon in zijn verzet, maar dat in dat kleine alles al verborgen 

zit…heel Gods verzet tegen alle kwaad zit er in verborgen…met weerloze overmacht… 

 

Kent u dat begrip…en jij: weerloze overmacht?...Kijk, als je wilt weten wat weerloze 

overmacht is, dan moet je eens kijken in de ogen van een kind van een paar maanden…of in 

de ogen van een kleine peuter van een paar jaar…misschien heb je zo’n kind of kleinkind of 

achterkleinkind of een neefje of nichtje, buurjongetje of buurmeisje…kijk het eens goed in de 

ogen: wat zie je dan?... 

 

Wat staat er in die ogen te lezen...van dat kleine kind?...’Gij zult niet doden!’…ja, dat staat er 

in die lichtjes van die ogen, in die weerloze blik: Gij zult niet doden…het is het verzetswoord 

tegen het ultieme kwaad…en de meeste mensen deinzen er ook voor terug: om een kind te 

doden…dat is nu precies de weerloze overmacht van dat kleine kind… 

Ja, ik weet ook wel dat er gewetenloze mensen zijn…dat er mensen zijn zoals Poetin, 

Loekasjenko en Assad…die niet kijken op een kind meer of minder…maar als je iets van een 

geweten hebt, dan deins je daarvoor terug… 

 

En daarom zingen de engelen bij de geboorte van het kind van Jozef en Maria: “Ere zij God in 

de hoogste hemel en vrede op aarde voor de mensen die Hij liefheeft.” Want zo begint Gods 

verzet…niet met grote woorden, maar met een klein kind…een klein kind waarin Hij zelf 

verschijnt als weerloze liefde…een klein vlammetje dat een vuurzee aan liefde kan 

ontsteken…God roept ons in zijn kind toe: Je zult niet doden…niet met daden en ook niet met 

woorden en ook niet door iemand dood te zwijgen…niet door misbruik of verwaarlozing of 

mishandeling…nee, je zult niet doden!... 

 

Misschien moeten we het daarom eenvoudig houden in deze kerstnacht: hebben u en jij wel 

eens van het ‘kleine goede’ gehoord?... 

 

Dirk de Wachter, de bekende Vlaamse psychiater, die vorig jaar darmkanker kreeg en nu weet 

wat chemokuren met je doen…Dirk de Wachter is geestelijk ongebroken en blijft vertellen 

over het ‘kleine goede’…hij heeft dat begrip geleend van een joodse filosoof: Emmanuel 

Levinas…ik vind het een goddelijk toeval dat deze levensbelangrijke filosoof Emmanuel 

heet…’God met ons’…de bijnaam van Jezus die Gods gelaat laat zien… 

 

Dirk de Wachter vertelt dat hij zelf ook tijdens zijn ernstige ziekte het kleine goede heeft 

ervaren…dat een verpleegkundige hem kalmeerde, toen hij in een delier terechtkwam…of dat 

zijn vrouw hem een kop koffie gaf na een baaldag en naar zijn verhaal luisterde…dat zijn 

dochter regelmatig een boterhammetje bij hem komt eten om hem gezelschap te 

houden…geen sensationele dingen, maar gewone kleine daden van het goede…hij vindt die 

van zeer wezenlijk belang... 

 

Dus ik dacht: als u, jij en ik nu eens kerstfeest vieren met behulp van het ‘kleine goede’ zoals 

God ons ook te hulp schiet met zijn ‘kleine goede’ in dat kindje Jezus dat ons aankijkt en 

vraagt om liefde… 

Natuurlijk gun ik u en jou ook van harte gezelligheid en saamhorigheid en dat je samen met 

mensen die je lief zijn aan tafel kunt zitten en eten kunt delen…dat hoort ook al bij het goede 

leven natuurlijk… 
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Maar dat je daarnaast ook het kleine goede op andere manieren een plaats geeft…door eens 

even je buurman uit te nodigen die met de kerstdagen alleen zit, omdat hij geen kinderen 

heeft…of door in de voedselkast die sinds kort tegen de muur staat bij het Windkrachthuis en 

de Buurtkerk in de Hoofdstraat…door in die voedselkast een paar blikken soep of een pak 

koffie of rijst of iets anders houdbaars te zetten, zodat mensen die wegens de hoge 

energielasten niet uitkomen met hun inkomen daar anoniem en in het verborgene wat eten 

kunnen halen…  

 

Iemand die je tegenkomt hartelijk goedendag zeggen…iemand opzoeken die ziek is…een 

lieve kaart sturen…je vooroordelen bij het grof vuil zetten…misschien zelfs iemand 

vergeven…het kan van alles zijn…ieder mens is in staat tot het ‘kleine goede’…zo verzet je 

je tegen het kwade in kleine daden… 

 

En de geboorte van Jezus vertelt ons dat dat kleine kan groeien…groter kan worden…zoals 

Jezus groot werd…en die geboorte vertelt ons dat zelfs ongastvrijheid en vijandigheid die 

groei niet kunnen tegenhouden…dat er geen plaats in de herberg was…en dat er een koning 

Herodes was die een kindermoord begon om Jezus als pasgeborene te doden…dat alles kan 

die groei niet tegenhouden… zelfs de dood kon Jezus niet tegenhouden… 

 

We vieren immers Kerstfeest wegens het Paasfeest!... 

 

Vandaar dat we dat visioen van Jesaja toch maar niet in de prullenbak moeten gooien: dat 

soldatenlaarzen en in bloed gedrenkte mantels in het vuur worden gegooid…vrede is niet 

onmogelijk…we kunnen er allemaal vanavond mee beginnen in kleine goede daden…en met 

milde woorden die helend zijn… 

 

En daarom en daarvanuit wens ik u en jou graag een gezegend kerstfeest. Amen. 

 


