
Preek gehouden op 1e Kerstdag 2017 over Joh.8:12      

     (lezingen: Luk2:1-20, Jes.8:23-9:1 en Joh.1:1-5) 

 

Gemeente van Christus,  

 

1. Er is geen christelijk feest, dat zo wereldwijd wordt gevierd als Kerst. Je kunt dat al zien aan 

wat er in deze tijd van het jaar op de televisie komt. Geen Kerst zonder Kerstfilms, geen kerst 

zonder Kerstrecepten, geen Kerst zonder Kersthits. (dia 1) En huizen zijn versierd met lichtjes, 

mensen dragen Kerstkleding, winkelstraten zijn helemaal in de Kerstsfeer gebracht, en thuis 

eten we Kerstbroden en Kerstgebak. Ik heb zelfs het gevoel, dat dat vroeger, in mijn jonge 

jaren, nog heel wat minder was dan nu. Het is een wonderlijke tegenspraak: het geloof is 

afgenomen, maar de Kerstversieringen nemen toe.  

 Of zou het minder vreemd zijn dan het lijkt? Want Kerst is nooit een feest geweest alleen 

voor christenen. Het Kerstfeest zit vol met heidense dingen. Neem de kerstboom - ik zie die bij 

bijna ieder van u in huis staan. Maar met Christus heeft die weinig te maken. Hij komt van de 

oude Germanen, die in het donker van de winter hoop putten uit het feit, dat er een paar bomen 

groen bleven. Of neem de lichtjes: die kom je over heel de wereld vanouds al tegen: in de 

donkere tijd van het jaar staken de mensen lichten aan om het opdringende duister te bestrijden 

- bang als ze waren dat de dagen anders misschien niet meer zouden gaan lengen. De oude 

Romeinen vierden het feest al, maar noemden het het feest van de Onoverwinnelijke Zon, en 

uit Scandinavië is ook van alles komen overwaaien, om te beginnen de Kerstman, al hoort die 

ook vooral bij het nieuwe heidendom: dat van de commercie.  

 En nu zou je daar als christen over kunnen mopperen, en dat heb ik ook weleens gedaan: 

dan klaag je dat Christus helemaal verdwijnt achter al die bijkomstigheden, en dat al die 

versiering en franje ons wegtrekt van waar het eigenlijk om gaat. Maar daar hebben we eigenlijk 

weinig reden toe: de christenheid is er zelf schuldig aan. (dia 2) De kerk heeft het gewild, dat 

vreemde huwelijk tussen een christelijke boodschap en al die wereldse gebruiken. Ze hebben 

de taal van het heidendom gebruikt om het evangelie van Kerst onder de mensen te brengen. 

Ze hebben bewust voor deze tijd van het jaar gekozen, want wanneer Jezus geboren is kun je 

nergens in de Bijbel vinden.  

 Want Kerst hoort een feest te zijn voor alle mensen. Dat zit in de aard van de 

Kerstboodschap. Het evangelie van deze dagen wil goed nieuws zijn voor ieder die op aarde 

leeft. Het raakt de mensheid als geheel. (dia 3) Want achter de geboorte van Jezus in Bethlehem 

gaat het diepe geheim schuil van de menswording van Gods Zoon. Jezus' geboorte betekent: 

God is met ons. Met wie? Met alle mensen! Hij is niet alleen één geworden met het Joodse 

volk. Dat is Hij ook. Maar Hij is ook één geworden met verre Aziaten, en met heidense 

Romeinen, en zelfs met barbaarse Friezen. Alle mensen mogen Jezus zien en zeggen: Hij is 

zoals wij. Hij is ons in alles gelijk geworden, behalve in de zonde.  

 God heeft de wereld lief. Dat zien we in Bethlehem. Hij heeft de wereld zo lief, dat Hij 

zijn Zoon heeft gegeven. En daarom hoor je heel de wereld meeklinken in de Kerstgeschiedenis. 

(dia 4) De blijdschap die de engel komt brengen is voor heel het volk. En Lukas 2 begint met 

een wereldwijd besluit van keizer Augustus, heel het rijk, heel de bewoonde wereld staat er 

daar letterlijk, moet worden ingeschreven.  

 Kerst is bestemd voor de wereld! En daarom laten we ze graag meedoen, ook al schud 

je als christen misschien weleens je hoofd bij dingen - we laten het graag geworden, want 

misschien komt zo ook het echte verhaal naar de mensen. We zien ze de laatste jaren kuieren, 

gelovig en ongelovig, door dorpen en buurten, en ze horen van het Kind en van de herders en 

ze zingen Stille nacht, en ze zien de wijzen achter hun ster de Verlosser, de grote Koning vinden. 

Heel de wereld moet dat weten.  

 



2. Want de wereld leeft in het donker (dia 5). Dat heeft ze zelf misschien niet in de gaten. Maar 

wie scherper toekijkt, die kan dat zien. Want wat is het kenmerk van duisternis? Wel, dat is een 

toestand, waarin je niet goed kunt zien. En daar leven wij allemaal in. Wij mensen weten wel 

heel veel over dingen. We weten veel over de natuur. We kunnen dingen maken en bouwen, zo 

knap en zo mooi, dat ze ons bijna de baas worden. Maar het echte geheim van het leven, waarom 

wij hier op aarde zijn, waarom de een oud wordt en de ander niet, wat het doel is waarheen we 

op weg zijn - dat zijn nog altijd vragen. Laat staan dat wij veel weten over God en zijn wereld. 

Die raken we in de ontwikkeling van de tijd zelfs meer kwijt. Als het gaat om de grote kwesties, 

dan is de mensheid nog altijd in verwarring. De wereld is ontzettend verdeeld, en soms heb je 

het gevoel dat ze nog verder uit elkaar aan het vallen is, dat mensen steeds feller tegenover 

elkaar komen te staan. En dat is duisternis.  

 Ja, waar het donker is, daar zijn ook de gevaren (dia 6). De nacht is altijd de gouden tijd 

geweest van het kwaad. Want we zien niet wat ons bespringen kan. En als mensheid zijn wij 

constant in gevaar. Wat doet de natuur, wat doet het weer? Tegen echt zware stormen beginnen 

we weinig. Er zijn gebieden, waar men van tevoren al weet dat er branden zullen komen, en ze 

kunnen er niets tegen doen. De aarde kan gaan beven, dan schudden de huizen en soms vallen 

ze in. En soms slaat zomaar de gekte toe onder de mensen, dan begint de haat te bloeien en 

groepen worden vijanden van elkaar en ze doen elkaar kwaad en worden gewelddadig, en 

onschuldige mensen, zelfs kleine kinderen worden meegesleurd in een stroom van ellende.  

 Want als je leeft in het donker, (dia 7) dan kom je makkelijk ten val. Daarom is de 

duisternis in de Bijbel ook een beeld voor het zondige. Wie kwaad doet, leeft in de duisternis. 

Die is ten prooi gevallen aan het slecht zijn, vanbinnen bedorven, in zijn uitingen hard en 

onbarmhartig, in zijn daden allereerst op zichzelf gericht. De wereld is donker, vervreemd van 

het echte leven. In en onder de mensen heerst de dood, waar niemand aan ontsnappen kan.  

 Maar in dat donker is een licht gaan schijnen. En we horen een stem zeggen: "Ik ben het 

licht voor de wereld" (dia 8). Het is de stem van Jezus, geboren in Bethlehem. En daarom is 

het helemaal niet raar om Kerst te vieren op het heidense lichtjesfeest. In de heidense 

bezorgdheid: zou het licht het wel winnen, klinkt de stem van de Heer: Ik ben het licht. In de 

duisternis van zorgen over de tijd en het donker van het lijden aan de zonde, in de angst dat de 

dood het toch uiteindelijk wint, klinkt een boodschap vol hoop. "Ik ben het licht"!  

 En zoals de herders omgeven worden met het stralende licht van de Heer toen de engel 

bij hen kwam, zo gaat het schijnen op aarde waar de Kerstboodschap klinkt. Mensen in het 

donker, God heeft u lief! En daarom is Christus geboren, en Hij zegt: Ik ben het licht voor de 

wereld - voor alle mensen!  

 

3. Wereldwijd is het deze dagen te horen, in Kerstliederen, in vieringen. En dat wil iets met ons 

gaan doen. Wat doe je, als je in het donker hoort van het licht? Het eerste is wat ook de herders 

deden: ernaartoe! (dia 9) Ze gaan het Kind bezoeken. Ze willen het zien met eigen ogen. En 

daarom zetten we deze dagen de kerken open. Mensen in het donker moeten het licht gaan zien. 

Ze moeten ontdekken, wat Gods liefde is. Ze moeten zich laten trekken naar Jezus!  

 En wij, met het donker in ons leven, moeten diezelfde weg gaan: ermee naar Jezus. Hem 

opzoeken, om zijn licht over ons leven te laten schijnen. Dan worden we getroost en geholpen: 

Ik ben altijd bij je. En we gaan merken, dat heel veel dan in een ander licht komt te staan. En 

zo moeten we ook doen met de problemen van vandaag: Ga ze nu eens bekijken in het licht van 

Jezus. Hoe ziet het vluchtelingenprobleem eruit, als de liefde erover schijnt? En hoe ziet mijn 

boosheid eruit, als de vergevende genade erover schijnt?  

 En dan moeten we ook bij het licht blijven (dia 10). Dat is misschien wel de grootste 

uitdaging voor na de Kerstdagen. Want de lichtjes, die nu overal schijnen, die worden dadelijk 

weer opgeborgen. En de Kerstliederen, die verstommen straks weer. En de mooie 

Kerstgedachten, die worden vaak weer vergeten. Maar dat Licht van de wereld, dat wil blijven 



schijnen. En dat gebeurt, als wij Hem niet loslaten, maar bij Hem blijven. Van Maria lazen we, 

dat ze alles wat ze had gehoord, bewaarde in haar hart, en erover bleef nadenken. Dan zet het 

een stempel op je leven. En dat wil Kerst ook bij ons doen. Het wil ons blijvend veranderen. 

Niet even het licht laten zien, om ons dan terug te gooien in de duisternis van de vragen, van de 

hopeloosheid. Christus is geboren - dat wil ons anders maken.  

 Want het licht helpt ons alleen verder, als wij het licht volgen (dia 11). Want Jezus is 

niet inde kribbe blijven liggen. Hij is opgegroeid, een man geworden. Hij werd een leraar, die 

vertelde over Gods koninkrijk - en als wij Hem volgen, worden wij leerlingen. En Hij kreeg te 

maken met de weerstand van het donker, van mensen die liever hun eigen donker vasthielden 

dan in Jezus te geloven. Maar als wij Hem volgen, dan geloven wij Hem wel. En Hij ging 

uiteindelijk het diepste donker binnen, het lijden, de dood, het dodenrijk, om ook daar het licht 

te brengen, en mensen te redden - en als wij Hem volgen, dan vertrouwen we ons aan zijn 

genade toe.  

 Want het Licht is voor de wereld gaan schijnen, om ons te brengen uit het donker naar 

het licht, dat eeuwig is (dia 12). Met Kerst is het begonnen. En opeens krijgt ons leven een 

doel: het licht vinden dat nooit meer dooft. Want God wil verloren mensen uit de nacht naar de 

grote dag brengen, waar geen duisternis meer is. Daarom gaf Hij zijn Zoon als het licht voor de 

wereld. Om ook aan ons het licht dat leven geeft te schenken.  

 En omdat heel de wereld dat moet horen, daarom ben ik blij met de wijd gevierde 

Kerstdagen. Maar er moet wel wat achteraan komen. Een kring van volgelingen van het licht. 

En dat begint bij de gelovigen, maar als het goed is trekken wij anderen mee. En wij blijven 

vertellen van het licht, dat op aarde kwam, dat in ons leven kwam. En we zien uit naar wat 

komt, als Gods glorie over heel de wereld straalt.  

 

       Amen.  


