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“Vanuit het donker naar het licht” 
 
 
 
 

Lezing Profeten 
 Jesaja 9, 1-6 
1 Het volk dat in duisternis ronddoolt  
ziet een schitterend licht.  
Zij die in het donker wonen  
worden door een helder licht beschenen.  
2 U hebt het volk weer groot gemaakt,  
diepe vreugde gaf u het,  
blijdschap als de vreugde bij de oogst,  
zij jubelen als bij het verdelen van de buit.  
3 Het juk dat op hen drukte,  
de stok op hun schouder, de zweep van de drijver,  
u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds.  
4 Iedere laars die dreunend stampte  
en elke mantel waar bloed aan kleeft,  
ze worden verbrand, een prooi van het vuur.  
5 Een kind is ons geboren,  
een zoon is ons gegeven;  
de heerschappij rust op zijn schouders.  
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,  
Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.  
6 Groot is zijn heerschappij,  
aan de vrede zal geen einde komen.  
Davids troon en rijk zijn erop gebouwd,  
ze staan vast, in recht en gerechtigheid,  
van nu tot in eeuwigheid.  
Daarvoor zal hij zich beijveren,  
de HEER van de hemelse machten. 
 

Zanggroep (opname) 
 Liedboek 473   Er is een roos ontloken... 
 

Lezing Epistel 
 Titus 2, 11-14 
11  Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. 12  Ze leert ons dat we 
goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze 
wereld moeten leven, 
13  in afwachting van het geluk waarop wij hopen: de verschijning van de majesteit van de grote 
God en van onze redder Jezus Christus. 14  Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle 
zonde vrij te kopen, ons te reinigen en ons tot zijn volk te maken, dat vol ijver is om het goede te 
doen. 



 

Zanggroep (opname) 
 Zingend Geloven 8.5: Een nieuw begin... 
 

Lezing Evangelie 
 Lukas 2, 1-14 
1  In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten 
laten inschrijven. 
2  Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. 
3  Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan 
kwam. 
4  Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, 
aangezien hij van David afstamde, 
5  om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. 
6  Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, 
7  en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde 
hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad. 
8  Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun 
kudde. 
9  Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht 
van de Heer, zodat ze hevig schrokken. 
10  De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele 
volk met grote vreugde zal vervullen: 
11  vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de messias, de Heer. 
12  Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek 
gewikkeld in een voederbak ligt.’ 
13  En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden:  
14  ‘Eer aan God in de hoogste hemel  
en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’ 

 

Zanggroep  
 Liedboek 487   Eer zij God in onze dagen... 
 

Lezing Evangelie 
 Lukas 2, 15-20 
15  Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten 
we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend 
heeft gemaakt.’ 
16  Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. 
17  Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. 
18  Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, 
19  maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. 
20  De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien 
hadden, precies zoals het hun was gezegd. 
 

Zanggroep  
 Liedboek 472, 1.4.   Hoor de herders... 
 

Overdenking 
 
Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 



 

---proof--- 

 

Het kerstverhaal is eigenlijk best corona-proof.  

 

Ja, het zou me nooit zijn opgevallen,  

maar in corona-tijd kijk je vaak  

met wat andere ogen naar Bijbelteksten.  

 

De engelen zingen buiten in de open lucht,  

de horeca is op slot, en er  

komen maar drie wijzen op bezoek  

bij het nieuwgeboren kind.  

 

En, ook dit: niemand die zich druk maakt  

over het lot van vluchtelingen. 

 

 

---donker--- 

 

Maar laat ik serieus zijn.  

Het is gewoon zo: corona heeft de wereld veranderd.  

 

Zorgt er voor dat we met andere ogen kijken.  

En zorgt er ook voor dat wij leven 

in een tijd waarvan je kan zeggen  

dat er veel donker om ons heen is.  

 

 

Zoals het met Pasen is geweest, zo is het nu met kerst ook weer:  

de maatregelen tegen het virus  

en alles eromheen zorgen ervoor  

dat we kerst niet kunnen vieren  

zoals we dat gewend zijn en zoals dat ook hoort.  

 

Ook nu is er - om in het verhaal te blijven - weinig plaats  

in onze kerkelijke herberg en  -  ???? - ??? - 

krijgen mensen die zich te laat melden  

te horen dat het al vol is.  

 

De maatregelen rond het virus beperken ons in het kerk-zijn,  

leggen de verbondenheid met elkaar  

onder spanning,  

en laten ook sporen na in ons persoonlijk leven.  

 

Het virus is er als we wakker worden  

en als we gaan slapen.  



 

Ze maken ons neerslachtig, eenzaam en angstig.  

 

En ons verlangen naar anders is groot.  

 

We hebben al lang niet meer zo goed geweten  

wat verlangen is al praten we daar altijd  

veel over in de adventstijd.  

 

We hebben al lang niet meer zo'n hoop in ons gehad,  

hoop op betere tijden.  

Hoop op licht in het donker, na het donker. 

 

We zijn al lang niet meer zo gefocust geweest 

op licht aan het eind van de tunnel. 

 

 

---toen--- 

 

Het was in de tijd van de geboorte van Jezus  

ook een moeilijke tijd.  

 

Geen virus, voor zover bekend, maar wel  

het leven dat onder spanning stond.  

 

Dreigende politieke verhoudingen, angstig afvragen  

wat er op je af komt.  

Onbetrouwbare, onvoorspelbare machtsverhoudingen.  

 

Niet weten onder welke condities je morgen moet leven.  

 

Zorg dat de politiek verantwoordelijke mensen  

catastrofes over de mensen ontketenen.  

Niet zeker van je bestaan.  

 

De Schrift laat op zoveel plaatsen zien hoe verlies,  

verdriet en ontworteling onderdeel uitmaakt  

van het menselijke bestaan.  

 

Zoals het volk van God in ballingschap in Babylon,  

ver bij Jeruzalem vandaan.  

 

Ze hadden hun muziekinstrumenten maar  

aan de wilgen gehangen omdat er  

geen tempel meer was om in te spelen (Ps. 137).  



Ik moet vaker aan deze psalm denken  

als we met mondjesmaat mensen in de kerk zijn  

en toch niet mogen zingen.  

 

In die donkere tijd van Augustus en Quirinius  

wordt dus verteld van een geboorte  

die in het verborgene van de geschiedenis  

plaatsvindt,  

zoals ook vandaag nog veel kinderen  

geboren worden, op de vlucht,  

zonder comfort, ver van huis,  

aangewezen op hulp. 

 

En tegelijk is er groot en helder licht vanuit de hemel  

over deze verborgen geboorte.  

 

Herders, zorgzame en waakzame mensen,  

worden overstraald door licht van boven.  

 

Dit is een gewone geboorte.  

En het is ook een heel ongewone geboorte.  

 

Het is moeilijke tijd en het is ook  

hemels licht in een donker bestaan.  

 

 

---licht--- 

 

Het is gewoon zo: corona heeft de wereld veranderd.  

Maar de geboorte van Jezus ook.  

 

Het verhaal van God die in de gestalte van  

een gewoon klein mens  

naar de mensenwereld komt  

is altijd bedoeld geweest voor mensen die  

"in het donker gezeten zijn". 

 

Het kerstverhaal is een signaal van licht,  

maar het treft op mensen  

in een donker bestaan.  

 

In het gebroken bestaan, in de menselijke armoede  

- juist daar is de plek waar het kind  

ontvangen wil worden.  

 

In het donker van het bestaan is er aandacht voor het licht.  

 



 

---"de geboorte in de nacht"--- 

 

Wat u hier ziet is een schilderij dat wordt toegeschreven  

 

aan Geertgen tot Sint Jans,  

ook wel genoemd Gerrit van Haarlem:  

de geboorte in de nacht.  

Het moet rond 1490 zijn ontstaan,  

en is te zien in de National Gallery in London. 

 

 

 
 

 

 

Alles is donker.  

Het kind komt in een donkere wereld terecht.  

 

Er is maar één lichtbron en dat is  

het nieuw geboren kind.  

 

Een stralende lichtbron in al zijn  

kleinheid en kwetsbaarheid.  



 

Al het licht op de gezichten komt van dat kind vandaan.  

Het gelaat van Maria en vijf engelen links  

weerkaatst het bovennatuurlijk licht  

dat van het kind uitgaat.  

 

Rondom is het donker.  

 

De herders, de nachtelijke hemel,  

alles is donker.  

 

De hoofden van de dieren bij de voederbak  

zijn in het donker.  

 

Ook Jozef staat in het halfdonker,  

met de hand op het hart.  

 

Met verwonderde blikken kijken allen naar dat kind,  

dat straks het licht van de wereld  

genoemd zal worden.  

 

Achterin zien we nog een engel,  

die heeft ook hemels licht bij zich 

dat het licht van het kind weerkaatst.  

 

Daar herhaalt zich in het klein  

het spel met licht en donker.  

 

Het licht is kwetsbaar aanwezig  

in een omgeving met veel donker.  

Maar het is er wel.  

 

Misschien moeten we het in corona-tijd  

wel meer tot ons door laten dringen  

dan we anders doen.  

 

Hoe donkerder het is hoe meer het licht opvalt  

en de aandacht trekt.  

 

Hoe meer licht er is des te meer emotie zien we ook  

op de gezichten,  

dat was in die tijd nog heel ongebruikelijk  

om die weer te geven.  

 

Misschien mag ik zeggen: het licht dat we zien in het donker,  

als we kijken naar het goddelijk kind,  

brengt tevoorschijn wat er in ons leeft.  



 

 

Het licht is in de wereld sinds dit kind is geboren.  

 

Dat is een aanleiding om altijd hoop te hebben,  

ook als het donker is en  

een situatie er hopeloos uitziet.  

 

Er is altijd een bodem onder je bestaan.  

 

Jezus, het licht in het donker van verdriet,  

van eenzaamheid misschien,  

van ziekte.  

 

Ook in corona-tijd wordt het kerst,  

we houden het niet tegen,  

we zien het licht en we houden hoop.  

 

We kunnen het niet vieren zoals we willen,  

maar dit is het kind dat ons  

met elkaar en met God heeft verbonden.  

 

Hemels licht op aarde. 

 

Amen. 
© Jan-Hendrik Kip 
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