
Kerstmorgen 2017 

Puer natus est, een Kind werd ons geboren, een Zoon is ons geschonken. Zo klinkt het op deze morgen 

feestelijk in ontelbare kerken over de hele wereld. God geeft ons een Kind dat onze Redder zal zijn. Dat Kind, 

geboren in Bethlehem, is niet zomaar een geschenk. God geeft daarin alles, zichzelf. Niemand heeft ooit God 

gezien, zegt de evangelist Johannes, maar Hij heeft zichzelf zichtbaar gemaakt in de eniggeboren God, het kind 

in de kribbe. God toont zichzelf aan ons, Hij laat zich kennen. Tegenover zo’n grote bron van licht voelen wij ons 

kleine en vaak ook duistere mensen. Broeders en zusters, erkennen wij in stilte onze zonden en keren wij ons 

tot God om het mysterie van de eucharistie goed te kunnen vieren. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Broeders en zusters, het hartverwarmende verhaal dat wij met Kerstmis vieren, over de geboorte van dat 

mensenkind in de stal van Bethlehem, uit de schoot van Maria,  wordt bezongen in een hymne die aan het 

begin van het Johannes-evangelie staat: In den beginne was het Woord. We hebben het zojuist horen 

voorlezen als het evangelie van deze kerstmorgen. Johannes, de geliefde leerling van Jezus die zo nauw met 

hem verbonden was en meer dan wie ook  doorgedrongen is in het mysterie van de persoon van Jezus, heeft 

deze diepzinnige hymne gecomponeerd. Hij schrijft over het eeuwige Woord dat altijd bij de Vader was en dat 

God zelf was en waardoor al het bestaande geschapen is. Gods Woord is wezenlijk zijn Zoon, gelijk aan hemzelf, 

in de liefde van de Heilige Geest met de Vader verbonden. Gods Woord is tegelijk het plan, de blauwdruk, de 

visie op grond waarvan Hij alles geschapen heeft. Gods Woord is God zoals Hij zich uitspreekt in de schepping, 

in de profeten maar vooral in Jezus. Wie God is weten wij eigenlijk niet. Niemand heeft hem ooit gezien, 

niemand heeft ooit zijn bestaan bewezen, niemand kan begrijpen wie of wat God is. Maar er is één mens die 

Hem heeft doen kennen, één mens in wie zijn Woord vlees geworden is. 

Inderdaad, zo schrijft Johannes aan het eind van zijn hymne: ‘Niemand heeft ooit God gezien, de eniggeboren 

God, die in de schoot van de Vader is, Hij heeft hem doet kennen.’ Misschien treft die uitdrukking ‘de 

eniggeboren God’ u. Veel handschriften en vertaling hebben hier: de eniggeboren Zoon, maar in de oudste en 

beste handschriften van de Griekse tekst en ook in de Latijnse Bijbel staat hier toch echt: de eniggeboren God, 

die in de schoot van de Vader is. Johannes heeft willen benadrukken, dat de Zoon ook God is, dat Hij wezenlijk 

één met de Vader is. Er is maar één die ons de Vader heeft leren kennen en dat is Christus, de Zoon van God die 

van eeuwigheid één met de Vader is. Hij heeft hem doen kennen omdat Hij mens geworden is. Hij heeft zich 

niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God, Hij heeft de goddelijke heerlijkheid losgelaten en het 

bestaan van een slaaf aangenomen en is aan de mensen gelijk geworden en heeft zich vernederd. Hij heeft ons 

God leren kennen. 

Sommige mensen vinden Kerst een veel mooier feest dan Pasen. Kerst is zoet en sfeervol. Je verzamelt je rond 

een kribbe met een moeder en haar kind. Pasen lijkt veel moeilijker en verder van ons bed. Toch draait het met 

Kerst ten diepste ook om Pasen. De kribbe en het kruis staan niet ver van elkaar. Jezus heeft zichzelf vernederd 

door gehoorzaam te worden aan wat de Vader van hem vroeg en Hij is de dood aan het kruis gestorven. Zijn 

leven als mens op aarde eindigde zelfs met die schreeuw: God mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten. Die 

mens die de eniggeboren God is heeft ons God leren kennen, die mens die van alles en iedereen verlaten was, 

die alle leed en verdriet en pijn en mislukking en angst op zich genomen had. Het grote wonder van Kerst is dat 

de onzichtbare en onkenbare God zich laat kennen in een kind dat ons menselijk bestaan wil delen, in alles, 

juist ook in onze pijn en moedeloosheid. God laat zijn gezicht zien in dat Kind, hij maakt zichzelf zichtbaar en 

aanraakbaar en wondbaar in die mens Jezus van Nazaret. 

Zo kunnen wij God kennen. De eniggeboren God die mens geworden is, Hij heeft hem doen kennen. Het woord 

is vlees geworden, het heeft onze zonden en onze ziekten en zelfs onze Godverlatenheid  gedeeld. Zo, op die 

verborgen manier heeft Hij ons God leren kennen. God blijft de verborgene, want zijn heerlijkheid kunnen wij 

niet rechtstreeks aanschouwen. In Christus is Hij echter concreet geworden: Gods liefde tot het uiterste toe. Als 

wij alles kwijt zijn, zelfs onze hoop, zelfs ons geloof, dan komt Hij nog naar ons toe: Hij blijft geloven in ons. In 

de liefdevolle zelfgave van Jezus is Hij te kennen op de meest complete en intense manier. Zo heeft Hij zich aan 

ons doen kennen. 



Maar dit kennen moeten we wel goed verstaan. Het is niet dat je iets beter snapt, of dat je verstandelijke 

vragen beantwoord zijn. Nee, het gaat hier om kennen met het hart, een geraakt zijn en je laten raken. God 

leren kennen in Jezus betekent dat je ontdekt dat je zelf gekend bent. Met alles want je bent en wat in je is, ook 

je eenzaamheid en je angst en je teleurstelling. Met al datgene waarin je voelt dat het leven niet volmaakt is. 

Het leven en de wereld zijn niet volmaakt en ze worden het ook niet zolang wij mensen er aan het stuur staan. 

Onze wereld is een rommeltje, met presidenten die met vuur spelen, met rijken die hun eigen volk laten 

creperen en volkeren die oorlog voeren met elkaar en onschuldigen doden. In de krant van zaterdag zag ik een 

foto uit de basiliek van Assisi, van het kerstkindje liggend op een bed van 445 kogelhulzen, symbool voor het 

aantal priesters, zusters, monniken en catechisten die sinds het jaar 2000 vermoord zijn vanwege hun geloof . 

Ook in ons eigen leven gaat ook niet alles zoals wij hopen. Er is ziekte, er is geweld, er is verdriet, er is het 

machteloze besef van je eigen tekortschieten. En veel beter lijkt het niet te worden. Als het  van ons afhangt zal 

dat ook niet gauw gebeuren. 

Maar het hangt niet van ons af. De eniggeboren God, de mens Jezus Christus, heeft ons God leren kennen en 

Hij wil ons kennen, Hij wil ons rakelings nabij zijn, Hij is liefde. Door de Heilige Geest, door ons geloof en door 

ons doopsel zijn we definitief met hem verbonden. Hij begint met ons iets totaal nieuws, Hij kiest 

onvoorwaardelijk voor ons,  Hij werkt in ons op een verborgen manier. ‘Aan allen die Hem aanvaarden en die in 

hem geloven geeft Hij het vermogen kinderen van God te worden’, zingt Johannes in zijn hymne. We zijn niet 

overgelaten aan onze eenzaamheid , we zijn Gods dochters en zoons geworden en elkaars broers en zussen. 

Toen de Vader zijn eniggeboren Zoon geboren liet worden als mens onder de mensen, gaf Hij de mensen de 

mogelijkheid om zijn familie te worden. Toen het Woord vlees werd, een lichaam op aarde, gaf Hij ons de 

mogelijkheid zijn lichaam te worden. Hij schiep de kerk als het lichaam van Christus, zo zijn wij in hem 

opgenomen. We mogen nu vol hoop uitzien naar de Vader die op ons wacht en die met het werk van de 

verlossing is begonnen. We kennen hem nu en dat betekent vooral dat we ontdekken dat we gekend en 

bemind zijn, dat ondanks al ons falen we definitief gered zijn en dat niets ons meer van Gods liefde kan 

scheiden. 

Vele eeuwen voor de geboorte van Christus meldt Jesaja in zijn profetie de komst van een boodschapper van 

vreugde en vrede, een boodschapper die heil komt melden en het koningschap van God verkondigt. Het is een 

profetie uit de tijd van de terugkeer van het joodse volk uit de ballingschap. Er is sprake van een immense 

vreugde: God troost zijn volk, de stad wordt weer opgebouwd, het heil van God zal voor iedereen te zien zijn. 

Dat deze profetie van grote blijdschap op kerstmorgen wordt gelezen betekent dat de kerk hierin de 

voorspelling ziet van de komst van de Verlosser. Wij mogen delen in die diepe en grote vreugde, want wij zijn 

kinderen van het licht geworden, we horen definitief bij God, we mogen leven in een verloste wereld. Hier in 

onze liturgische viering, in het zingen en het luisteren naar Gods woord en het eucharistie vieren beleven we 

Gods nabijheid vol blijdschap. Hier vanmorgen wordt Hij opnieuw onder ons en in ons geboren en ook al is dat 

nieuwe leven nog verborgen, het is toch heel reëel dat we leven mogen als kinderen van het licht. 

Als wij op dat licht vertrouwen en ons eraan overgeven, dan zal het ook stralen in ons. Dan zullen we als leden 

van het lichaam van Christus tekenen van dat nieuwe leven zijn. In de liefdevolle aandacht en het respect en de 

zorgvuldigheid waarmee we met elkaar omgaan, zal zichtbaar worden wat die eniggeboren Zoon in mensen 

uitwerkt. Hij wil zijn licht laten stralen in ons. We voelen vaak onze eigen onmacht, maar in onze zwakte wil zijn 

kracht werken. ‘Wij dragen deze schat in aarden potten. Het blijkt duidelijk dat deze overgrote kracht van God 

komt en niet van ons’,  zegt Paulus . 

Kerstmis 2017. Niemand heeft God ooit gezien, maar de eniggeboren God die in de schoot van de Vader is en 

die uit mensen en tussen mensen mens werd en die in mensen werkt, Hij heeft hem ons doen kennen. Ik wens 

u allen een zalig kerstfeest. Amen  


