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Kerst 2022. Vandaag vieren we het: het Kerstfeest. Maar wat valt er eigenlijk te 
vieren? Valt er wel iets te vieren?  

Velen van ons hebben het nodige voor de kiezen gehad. Iemand van wie je veel 
hield is er niet meer. Of je maakt je zorgen over iemand. Of je hebt wel heel erg 
vaak het gevoel dat je er alleen voor staat. 

Ook als je breder kijkt, naar wat er in de wereld gebeurt, zakt de moed je soms in 
de schoenen. De piek van corona was nog niet voorbij, of er kwamen nieuwe 
problemen op: de oorlog in Oekraïne, het onvermogen van de politiek om de 
grote problemen op te lossen, de energiecrisis, de klimaatcrisis, veel mensen op 
de vlucht. We weten niet waar dat allemaal op uit zal lopen. 

Deze week was er weer verontrustend nieuws vanuit Moskou. Ja, zei Poetin, we 
hebben in Oekraïne met tegenslagen te kampen. We hebben niet bereikt wat we 
wilden bereiken. Maar Rusland is niet klein te krijgen. Alle prioriteit ligt nu bij het 
leger. We zullen het gezag en de orde herstellen. 

Poetin als de Redder, de Verlosser van Rusland, degene die het kwaad bestrijdt, 
die zorgt voor een einde aan de wanorde. En mensen om hem heen die hem 
bejubelen, inclusief priesters en andere gelovigen: Inderdaad, u bent de redder in 
de nood, de verlosser van ons geliefde Rusland. U zorgt voor vrede en rust. 

Maar die zogenaamde vrede heeft wel een heel wrange kant: de slachtoffers 
zitten in de schuilkelders, in kapotgeschoten huizen, in huizen zonder verwarming 
waardoor het ook binnen vriest; er zijn slachtoffers van verkrachting en 
intimidatie, jonge mensen sneuvelen op het slagveld, ook Russische jongemannen. 

Hadden we zulke dingen nog verwacht? Het leek toch de goede kant op te gaan? 
Maar inmiddels lijkt erop dat wat vroeger gebeurde steeds opnieuw gebeurt, dat 
het nooit ophoudt. Als er al vrede is, dan wordt die vrede altijd weer bedreigd. 

Wat moeten we dan nog met Kerst? Als alles blijft zoals het was, dan kunnen we 
er maar beter van maken wat ervan te maken valt. Laten we het dan maar gezellig 
maken met Kerst, maar meer zit er niet in. Er is niet iets dat ons gewone bestaan 
overstijgt. We kunnen wel hopen op meer, maar als we dat doen, lopen we een 
keer met onze kop tegen de muur. Alsjeblieft geen hoge verwachtingen meer! 

En toch laat onze hoop dat er meer is zich nooit helemaal aan banden leggen. De 
Bijenkorf voelt dat goed aan. Als u de laatste weken in de stad kwam, heeft u de 
tekst op de kerstetalages van de Bijenkorf misschien gezien. Tussen de 
kerstversieringen staat daar deze tekst: Feest van verlangen.  

En er staat nog iets over verlangen: Vol verlangen klopt ons hart. Een variant op 
het bekende Sinterklaasliedje: Vol verwachting klopt ons hart. “Verwachting” is 
“verlangen” geworden. Want, ja, verwachten, dat doen de meeste mensen niet 
echt meer. Maar het verlangen blijft. 
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Dat heeft de Bijenkorf goed aangevoeld. Verlangen, dat doen we allemaal. Daar 
hoef je echt niet gelovig voor te zijn. Bij “verlangen” kunnen we ons allemaal iets 
voorstellen: Verlangen naar betere tijden, verlangen naar geluk, verlangen naar 
een einde aan alle narigheid, naar een tijd dat alles goed komt. 

En dat maakt de boodschap van Kerst steeds weer actueel. Het gaat om een volk 
dat ronddwaalt in de duisternis, over mensen zonder verwachting, mensen die 
niet meer durven te verlangen, want wie dat doet komt bedrogen uit. Mensen die 
de hoop opgeven. Er is een juk dat op ze drukt, er ligt een last op hun schouders, 
er zijn laarzen die dreunend stampen. 

Het kerstevangelie begint met die donkere kant: “In die tijd kondigde keizer 
Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten 
inschrijven.” Een decreet, een bevel! En zo wordt meteen duidelijk wie het voor 
het zeggen heeft: Keizer Augustus, de machtigste man op aarde, door zijn 
aanhangers geprezen als Redder van het Romeinse Rijk, als de Verlosser, degene 
die zorgt voor orde, voor rust en vrede.  

Maar wat voor de één goed uitpakt betekent voor de ander diepe ellende. Die 
inschrijving betekent dat je in beeld bent bij de bezetter. Het betekent dat je 
belasting moet betalen aan de bezetter. Het betekent dat je opgeroepen kunt 
worden voor militaire dienst, dat je misschien mee moet vechten in een oorlog 
waar je helemaal niet achter staat. 

Een machthebber die decreten uitvaardigt. En als keerzijde daarvan een volk in de 
duisternis.  

In het verhaal verschuift de aandacht al snel van die machtige keizer Augustus 
naar iets anders, iets waarvan je zou denken: Wat heeft dat nu te betekenen? De 
geboorte van dat kind, ver weg van het centrum van de macht, niet in een 
keizerlijk paleis ergens in Rome, waar de belangrijke beslissingen vallen, niet in 
het Kremlin van die tijd. Nee, ergens in een verre uithoek. Er is niet eens een 
geschikte plek om het pasgeboren kind neer te leggen. Bijna niemand weet er iets 
van. Van minder betekenis kan het niet zijn. 

Eigenlijk absurd om daar aandacht voor te vragen. Maar het kerstevangelie zoomt 
erop in. De aandacht gaat van de machtige keizer Augustus en zijn bevelen naar 
dat onooglijke plekje in Bethlehem, een voederbak. Dáár gebeurt het, niet in 
Rome, het centrum van de macht. Dáár gebeurt het en dáár wordt het 
bekendgemaakt, aan gewone mensen, de herders, eenvoudige mensen in de 
duisternis. Zij mogen het weten, niet de machthebbers. Dat zegt iets over God, 
over zijn liefde voor mensen die er niet toe lijken te doen. 
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Keizer Augustus, hij laat zich aanduiden met de mooiste termen: Redder, 
Vredestichter, Zoon van God. Maar wie er van een afstandje naar kijkt heeft door 
dat er iets niet klopt. Mooie woorden, propaganda, meer is het niet. Wie 
voorbijgaat aan het lot van gewone mensen is geen Redder. Wie over lijken gaat is 
geen Vredestichter. Wie bruut geweld gebruikt is geen Zoon van God. 

Nee, dan liever dat kind dat geboren wordt bij eenvoudige mensen. Een volk in 
duisternis ziet een groot licht. In de nacht worden eenvoudige herders omstraald 
door helder licht. 

Verrassender kan het niet: Jullie, mensen die er niet toe lijken te doen, voor jullie 
is er een kind geboren. Hij is de Redder, de Messias, de Heer. En dat betekent 
vrede op aarde, een ander soort vrede dan die van keizer Augustus: echte vrede, 
zonder keerzijde, zonder slachtoffers, vrede zonder einde, een lichtend vuur dat 
nooit meer dooft.   

Een kind, klein, onschuldig, weerloos niet uit op macht. Maar met een krachtige 
boodschap die de machthebbers ongerust maakt, want dat kind prikt door de 
verdoezelende verhalen van die machthebbers heen. Dat kind zal laten zien dat 
het anders kan, dat je kunt handelen vanuit de liefde van God voor mensen in de 
knel. Een verontrustende boodschap voor machthebbers die hun eigen gedrag 
goedpraten. 

Wil het wat worden met deze wereld, dan is het via de weg van dat kind. Als er 
iets is waar we onze hoop op kunnen vestigen, dan is het de weg die dat kind zal 
gaan: geen doel dat de middelen heiligt, geen bloed aan je handen, geen loopje 
nemen met de waarheid, maar juist de waarheid aan het licht brengen, vrede 
brengen, steeds weer oog hebben voor de mensen om wie het gaat, pure 
rechtvaardigheid, consequent kiezen voor het goede. Dat was de weg van Jezus. 

Zo wordt het onmogelijke mogelijk: een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar 
gerechtigheid woont. 

Eer zij aan God! 
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