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Kerstavond in het Kruispunt 
 

24 december 2019 
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Protestantse Gemeente Geldrop-Mierlo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lezing Profeten 
 Micha 5, 1-4a 
 

Lied 
 Liedboek 498   Bethlehem, o uitverkoren..  1.2. 



 
 
 
 

Lezing Epistel 
 Titus 2, 11-14 
 

Rejoice 
 Do you hear what I hear? 
 

 
 

Lezing Evangelie 
 Lukas 2, 1-20 
 
 

Lied 
 Liedboek 498   Bethlehem, o uitverkoren.. 3.4. 
 
 
 

Overdenking 
 
Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 

 

 

---Betlehem--- 

 

Betlehem - dat is natuurlijk het toverwoord  

op de kerstavond.  

Zeg Betlehem en iedereen denkt aan kerst  

en het kind in de stal.  

 

Betlehem, dat associëren we met vrede.  

 

De profeet Micha heeft  

- lang voor wat we nu kerst noemen -  

iets te zeggen over Betlehem.  

 

Over Betlehem Efrata, dat is om het te onderscheiden  

van dat andere Betlehem in het Noorden.  

 

Maar voordat we naar die woorden luisteren  

moeten we misschien even kijken  

hoe de sfeer in de tijd van Micha is.  

 

Helemaal niet vredig, namelijk.  



Er is van alles aan de hand.  

Spanning van alle kanten.  

Het zijn erg onrustige tijden, bange tijden.  

 

Micha treft het niet met zijn tijd als hij het  

over vrede wil hebben.  

Politiek is het erg onveilig: op de machten die je beschermden  

kun je niet meer vertrouwen,  

alles is in beweging.  

Samaria is gevallen, het is het begin van de  

overheersing door de Assyriërs.  

 

En Jeruzalem wordt belegerd en de koning, Hizkia,  

weet niet waar hij het zoeken moet.  

 

Tijd van grote omwentelingen en van grote dreigingen,  

onrust, angst. 

 

 

 

---klein--- 

 

In die tijd van de grote omwentelingen  

gaat Micha het hebben over iets heel kleins.  

 

Op het diepste punt komt er redding, zegt hij.  

Als Jeruzalem gevallen is,  

als alles donker is, zeg maar,  

dan maakt God een nieuw begin in Betlehem,  

dat kleine onbeduidende plaatsje,  

Bethlehem heeft iets met klein en onbeduidend.  

 

Betlehem is zo klein als David, die daar werd gezalfd  

tot koning, maar niet eens  

in de rij van de zonen van Isaï werd opgesteld,  

zijn broers allemaal indrukwekkende figuren.  

Hij was zo klein, dat ze hem niet meegeteld hadden. 

 

Wat heeft God in Betlehem te zoeken?  

 

De hartstocht voor het kleine,  

zonder opzichtig machtsvertoon.  

 

Voorbij aan Jeruzalem - waar de politieke beslissingen vallen -  

en naar het nietige Betlehem.  

 

Een nieuw begin dus.  



Als de tijd van beproeving en verlatenheid voorbij is,  

- dat is de betekenis van de zwangere  

die zal baren - 

als het leed van nu geleden is,  

de pijn doorstaan.  

Dan. 

 

 

 

---rust--- 

 

Het nieuwe zal gekenmerkt zijn door rust.  

 

De nieuwe heerser zal een goede herder zijn.  

“Hij zal de vrede zijn” staat er eigenlijk. 

 

Machtig genoeg zal hij zijn om niet steeds  

aan alle kanten te moeten vechten  

en iets op te moeten lossen.  

Een heerser zonder de permanente noodzaak  

tot verdediging en zonder  

permanente angst voor dreiging.  

 

Dan zullen de bewoners eindelijk rust hebben.  

Vrede van binnen en van buiten.  

Rust en vrede.  

Een heel ander leven... 

 

Eigenlijk is dat een rust die onwerkelijk is.  

Die uit een andere werkelijkheid komt, zeg maar.  

 

Zijn oorsprong is in lang vervlogen tijden  

= de Messias komt uit de eeuwigheid vandaan,  

 

de jonge vrouw zal hem ter wereld brengen,  

maar zijn oorsprong is eigenlijk van veel vroeger, 

hij heeft iets in zich van het begin van alles, 

toen er nog niets bestond, een vleug van eeuwigheid...  

 

En ook al is het begin klein, uiteindelijk...  

zal zijn betekenis reiken  

"tot de randen van de  aarde".  

 

Daarom zegt Matteus later, wij lezen het op 5 januari,  

in het verhaal van de drie magiers  

die naar dat kind komen:  



“Betlehem, geenszins de kleinste...”  

- hij wil zeggen hoe belangrijk  

dat nieuwgeboren kind is en hoe belangrijk  

Betlehem dus zal gaan wórden.  

 

 

 

---vandaag--- 

 

Ik weet niet inhoeverre u het met me kunt meevoelen.  

 

Maar naar mijn idee heeft de tijd waarin wij leven  

sporen van de tijd waarin Micha leefde.  

 

Er is van alles in beweging.  

Ik vind dat we in onrustige tijden leven. 

Politieke machtsblokken gaan aan het schuiven.  

Machten die je als beschermend zag  

blijken niet zo beschermend te zijn.  

 

Er is van alles mis in de samenleving en er is bijna elke dag wel  

een demonstratie voor dingen die terecht zijn  

en tegen dingen onverteerbaar zijn.   

 

De een wil met geweld dit, de ander met geweld dat.  

 

Blijkbaar vraagt het gewone leven al te veel,  

mensen raken in grote aantallen  

overspannen en burn-out.  

 

Te veel prikkels om te verwerken,  

te veel eisen om aan te voldoen,  

te veel ballen die in de lucht gehouden moeten worden, 

 - zo kan een mens niet leven.  

 

Onze digitale communicatiekanalen  

hebben zich allemaal ooit aangediend  

met de belofte dat communiceren makkelijker wordt,  

 

maar ze lijken ons alleen maar 

rustelozer te maken omdat we het ons  

niet kunnen permitteren iets te missen  

of van elkaar gewend zijn dat we meteen op alles reageren.  

 

 

 

---rust 2--- 



 

Daarom - en in het spoor van Micha met zijn belofte van rust –  

 

vanavond een geboortescene  

die een grote rust uitstraalt.  

U ziet het op het liturgieboekje 

en in kleur op de muur. 

 

 

 
 

 

Misschien kunt u ook even de rust proeven  

die er van deze scene uitgaat.  

 

Het heet "de geboorte van Christus" en  

het is uit een van de 176  

gebrandschilderde ramen uit  

de Notre Dame in Chartres.  

Uit het "menswordingsraam" aan de westkant.  

 

 

 

Vader Jozef doet een dutje.  

 

Moeder Maria is een en al rust  

en tast met haar hand naar het kind.  

Jezus ligt stil en kijkt naar de hemel.  

Zijn kribbe lijkt meer op een altaar,  

lijkt meer van steen te zijn dan van hout, 

stil en rustig en standvastig.  



Kan niet worden omgestoten 

en waait zeker niet weg. 

 

Een kind van mensen,  

maar wellicht zegt het altaar ook: 

met de eeuwigheid verbonden,  

uit de eeuwigheid vandaan  

- zoals Micha zei over de komende.  

 

Al vertellen os en ezel met hun aanwezigheid  

dat het om een stal moet gaan.  

Maar ook de dieren lijken ontspanning uit te stralen.  

 

Je zou denken: er is toch vlak hiervoor van alles gebeurd:  

de vermoeiende reis,  

de uitzichtloze zoektocht naar een onderkomen,  

de afwijzingen omdat men vreemdeling is.  

 

Geen opgekropte woede, geen wilde discussie,  

frustratie, geen stress.  

Rust en Gelatenheid.  

 

 

 

---Sondermarke--- 

 

Ik heb nergens kunnen vinden waarom men  

voor dit motief gekozen heeft,  

maar de Duitse Post heeft dit motief  

op haar kerstpostzegel voor dit jaar gezet.  

 

 
 

Zou het kunnen dat er een boodschap in schuilt van:  

mensen, we hebben rust en gelatenheid nodig.  

Ons leven is veel te jachtig, stressvol, rusteloos. 

 

Wellicht kunnen we er iets van uitstralen,  

nu met kerst.  

 

Omdat Jezus er is, de mens van mensen  

en ook mens uit de eeuwigheid vandaan,  



waar rust en vrede is.  

 

In een niet te verstoren rust is hij daar, 

onaangeroerd door de opgewondenheid 

en de angst van de mensen.  

 

 

Als een heilzaam accent in ons dagelijkse gedoe en gezwoeg  

en het wapengekletter om ons heen.  

 

Of we niet wat rust en vrede kunnen uitstralen,  

omdat we weten dat God  

- vanuit de eeuwigheid - 

met mensen verbonden wil zijn.  

 

En omdat mensen in de kern van hun bestaan 

met de Eeuwige verbonden zijn. 

 

Amen 

 
© Jan-Hendrik Kip 

 
 

Stilte 
 
 

Lied 
 Een ster ging op uit Israel.. 
 
 


