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Preek van ds. H.U. de Vries, gehouden in De Goede Herder te Amsterdam op zondag 25 december 2022. 

Hoofdlezingen: Johannes 1:1-5, 9-13 en Galaten 3:26-29, 4:1-7. 

Overige lezing: Jesaja 9:1-6. 

 

Gemeente van Jezus Christus, 

 

Wat betekent Kerstmis voor u? 

Nee, ik bedoel niet het sociale gebeuren, het gezellige eten en drinken met familie of vrienden 

rond een met kaarsen verlichte tafel. Dat is prachtig in deze donkere tijd van het jaar, maar daar 

gaat het me nu even niet om. En ik bedoel evenmin het culturéle kerstgebeuren, het bezoeken 

van een kerstconcert of een kerstexpositie. En ik heb ook niet de ontspanning in gedachten die 

velen in de westerse wereld rond Kerstmis zoeken, zoals het kijken naar de musical The Sound 

of Music of naar de verfilming van een tranentrekkend Charles Dickens-verhaal. 

Met mijn vraag ‘Wat betekent Kerstmis voor u?’ doel ik op de gééstelijke betekenis van het 

kerstfeest. Wat betekent Kerstmis voor u in geestelijke zin? 

Ik vermoed dat velen van u zich zullen herkennen in de boodschap zoals die in deze dagen in 

allerlei klassieke kerstoverdenkingen en –toespraken tot ons komt, bijvoorbeeld in de jaarlijkse 

kersttoespraak van onze koning. Eerst wordt in zo’n boodschap de toestand in de wereld 

geschilderd – een toestand die er in het afgelopen jaar niet beter op is geworden, met, ondanks 

alle goede bedoelingen, een record CO2-uitstoot en ontwrichtende weersextremen, en met een 

akelige nieuwe oorlog op Europese bodem die velen ter plekke en daarbuiten treft. Vervolgens 

wordt in de klassieke kersttoespraak het Kerstkind ten tonele gevoerd, dat weerloze Kind dat 

geboren wordt ver van huis, in weinig comfortabele omstandigheden, en dat van meet aan één 

blijkt te zijn met de minsten der mensen. En ten slotte klinkt in de klassieke kersttoespraak de 

oproep om, evenals dit Kind, solidair te zijn met degenen die het moeilijk hebben en in zijn 

voetspoor ons te beijveren voor vrede, recht en gerechtigheid. ‘Dat was een mooie toespraak’, 

zeggen we na afloop van een dergelijke rede. Of misschien wel: ‘Dat was een mooie preek.’ En 

met een goed gevoel en de vaste overtuiging om ons in te zetten voor een betere wereld, scharen 

we ons thuis rond het licht van de kerstboom om daar verder te mijmeren over het bijzondere 

Kind en zijn voorbeeldfunctie voor ons allen. 

Herkent u zich in deze schets? Is Kerstmis inderdaad voor velen van ons niet het feest van het 

Kind dat geboren wordt om ons de weg te wijzen naar een betere wereld? Is dat niet wat 

uiteindelijk voor velen de geestelijke betekenis van Kerstmis is? 

 

En als ik u nu eens vertel dat het Nieuwe Testament de geboorte van Jezus nergens verbindt 

aan zijn functie als wegwijzer, maar aan heel andere zaken? Dat volgens het apostolisch 

getuigenis de komst van de Messias in de wereld primair geen opgave inhoudt die op onze 

schouders wordt gelegd, maar een goddelijke gave die we met open handen mogen ontvangen? 

Zoals zo dikwijls, staat ook met betrekking tot de geboorte van de Messias de apostolische 

voorstelling van zaken loodrecht op de onze. God komt ons in de zending van zijn Zoon 

tegemoet met een grandioos geschenk, nog lang voor wij daarvoor ook maar iets terug kunnen 

doen. 

Wat is dat geschenk, dat kerstcadeau avant la lettre, dat God ons volgens de apostelen in de 

komst van zijn Zoon op aarde aanbiedt? 

Hebt u het vanmorgen kunnen oppikken bij de lezing van onze evangelielezing, hoe de apostel 

Johannes dat geschenk omschrijft in zijn kerstproloog? Hoor nogmaals hoe Johannes ons het 

goddelijke kerstcadeau presenteert: ‘Het licht schijnt in de duisternis. […] Hij was in de wereld. 
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[…] Hij kwam tot het zijne. […] Allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht 

gegeven om kinderen van God te worden, hun die in zijn naam geloven.’  

Het kerstcadeau dat Johannes aan de komst van Christus in de wereld verbindt, is het kindschap 

van God, de kostelijke gave om van een verloren zondaar een zoon of dochter van God te mogen 

worden, een lidmaat van zijn volk, een geliefd kind van de Vader, dat onverdiend een nieuwe 

toekomst mag binnengaan en mag delen in de erfenis van het eeuwige leven. En de weg 

waarlangs volgens Johannes dat kerstcadeau ontvangen wordt, is, anders dan wij geneigd zijn 

te denken, niet ons ijverige doen in het voetspoor van Kerstkind, maar het aannemen, het in 

geloof aanvaarden, van Jezus als de in de wereld gezonden goddelijke Verlosser. Ziedaar de 

betekenis van Kerstmis volgens de apostel Johannes. 

 

Het getuigenis van Johannes wordt bevestigd door het getuigenis van nóg een apostel: Paulus. 

Op de enige plek in zijn brieven waarin hij spreekt over de geboorte van Jezus, verbindt ook hij 

diens komst in de wereld aan het goddelijke kerstcadeau van het kindschap Gods. Hoor 

nogmaals hoe hij het zegt in zijn brief aan de Galaten, waaruit wij vanmorgen lazen: ‘Toen de 

volheid van de tijd kwam, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren 

onder de wet, om hen die onder de wet waren los te kopen, opdat wij de aanneming tot zonen 

zouden verkrijgen.’ Hoort u het? De geboorte van Gods Zoon heeft als doel dat wij in afgeleide 

zin ‘zonen van God’ zouden worden: zonen en dochters, volwaardige kinderen van de Vader, 

en daarmee dragers van zijn Geest en erfgenamen van het leven van de wederopstanding. En 

ook nu is de weg waarlangs dat kostelijke cadeau ontvangen wordt niet onze menselijke 

inspanning, het doen van de geboden, maar zuiver en alleen een gelovig opzien naar God: ‘Allen 

bent u zonen (en dochters) van God door het gelóóf’, hoorden wij Paulus met nadruk in onze 

lezing van vanmorgen zeggen. 

 

Johannes en Paulus, beiden apostelen van gewicht, verkondigen het ons eenparig op deze 

kerstmorgen: de komst van Jezus op aarde heeft híermee te maken dat wij, van nature van God 

vervreemde mensen, Gods eigen kinderen zouden mogen worden: mensen van wie de schuld 

van hun donkere verleden uit genade wordt kwijtgescholden, mensen die onverdiend deel 

krijgen aan Gods lichtende toekomst: hier en nu reeds wanneer de Geest van God over ons komt 

om ons Gods bevrijdende en vernieuwende kracht te laten ervaren, en eenmaal bij de 

wederopstanding der doden wanneer door diezelfde Geest heel ons vergankelijk bestaan zal 

worden getransformeerd tot onvergankelijkheid. Dáárom wordt in Betlehem de Messias 

geboren. En beide apostelen benadrukken bovendien dat wij dat grootse, goddelijke geschenk 

ontvangen mogen, niet door het doen van goede daden, maar zuiver en alleen in de weg van het 

geloof: ‘Allen die Hem aangenomen hebben, die in zijn Naam geloven, hún heeft Hij de 

bevoegdheid gegeven kinderen van God te worden’; ‘U bent allen zonen en dochters van God 

door het geloof’. Ziedaar de apostolische betekenis van Kerstmis, een betekenis die bijna altijd 

ontbreekt in de kersttoespraken op menselijke maat waarmee wij maar al te graag instemmen. 

 

Hoe zit dat dan, gemeente? Is het dan niet belangrijk dat wij goede daden doen? Juist rond 

Kerstmis worden wij toch bepaald bij het belang van het doen van iets extra’s: een extra bezoek 

aan een eenzame, een extra gift aan een goed doel, een kerstattentie om blijk te geven aan onze 

waardering voor een ander? Is dat alles opeens van nul en generlei waarde? 

Nee, dat is het zeker niet. Maar het helpt ons niet om Gods vrederijk op te richten, zoals maar 

al te vaak gesteld wordt. Dat kunnen we niet in eigen kracht. Heel de wereldgeschiedenis getuigt 

daarvan. Ondanks alle goede bedoelingen en menselijke inspanningen blijven er voortdurend 
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brandhaarden van oorlog en geweld, zijn er, nu hier, dan daar, hongersnoden en natuurrampen, 

worden mensen ontrecht en buitengesloten. Ja, meer dan ooit lijken wij anno 2022 in onze 

ontembare ik-gerichte consumptiedrift onze planeet de ondergang in te storten door de 

ongekend geklommen uitstoot van broeikasgassen en de fundamentele aantasting van de 

soortenrijkdom van het leven op aarde. De werkelijke redding van de mensheid en van de aarde 

komt van de andere kant, van Gods kant. En die redding openbaart zich in een weerloos Kind, 

liggend in een kribbe. Die redding openbaar zich in een weerloos Mens, hangend aan een kruis. 

Dáár is het, hoorden wij Paulus in onze brieflezing zeggen, dat wij worden losgekocht, 

vrijgekocht van de ons beheersende, maar tot mislukken gedoemde plicht om Gods wetsregels 

na te leven, van de hardnekkige neiging om zélf onze verlossing te bewerken door krampachtig 

te pogen in eigen kracht aan die leefregels te voldoen. Stop ermee, zegt de apostel. Je kunt het 

toch niet. Breek met de slavernij van het krampachtig moeten, dat uiteindelijk niets dan 

stukwerk oplevert. Het is al voor je gedaan. Je verlossing is al bewerkt. Door het Kind in de 

kribbe. Door de Man aan het kruis. Hij heeft als gehoorzame dienstknecht de wet volvoerd en 

de schuld van de wereld weggedragen. Zo heeft Hij de vrijheid van Gods kinderen tot stand 

gebracht. Door het gelóóf in Hem krijg je er deel aan, word je een bevrijd kind van de Vader 

en erfgenaam van het eeuwige leven in zijn vrederijk: ‘Toen de volheid van de tijd kwam, heeft 

God zijn Zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder 

de wet waren los te kopen, opdat wij de aanneming tot zonen zouden verkrijgen.’ ‘Allen bent u 

zonen van God door het gelóóf, in verbondenheid met Christus Jezus.’ 

 

Is dat het laatste woord van de apostolische kerstboodschap die op deze Eerste Kerstdag in de 

nieuwtestamentische lezingen tot ons komt? Is het geloof in Jezus Christus als weg tot ons 

behoud het enige dat van ons gevraagd wordt? 

Ik deel u een geheimenis mee dat vanmorgen even in onze lezingen opklonk, een verborgenheid 

waaraan onze op menselijke leest geschoeide kersttoespraken steevast voorbijgaan, maar die in 

het apostolisch getuigenis diep verankerd ligt, dit geheimenis: dat ieder mens die in geloof tot 

Christus komt, niet alleen op grond van diens geboorte en kruisdood tot een kind van de Vader 

wordt aangenomen, maar bovendien op grond van diens verrijzenis met de opgestane Heer 

omkleed wordt, als met een weldadig warme, krachtige jas, die om onze zwakke en schamele 

schouders heen gelegd wordt. Door het geloof worden wij in diepe verbondenheid met Christus, 

de verrezen nieuwe Mens, zelf tot nieuwe mensen gemaakt, mensen die mogen leven uit de 

kracht van zijn verrijzenis, de kracht van zijn Geest. 

En zie wat er gebeurt, als we daaraan meewerken: dan komen er in zijn kracht uit onze zwakke 

handen alsnog goede werken voort, ja, ook dat extra bezoek aan een eenzame in de dagen rond 

Kerstmis, ook die extra gift aan een goed doel, ook die kerstattentie om blijk te geven aan onze 

waardering. Maar die werken zijn volkomen pretentieloos geworden, ontdaan van elk idee dat 

wij daarmee in eigen kracht ons behoud zouden kunnen bewerken of Gods koninkrijk zouden 

kunnen oprichten. Tekens zijn ze van het feit dat we dankzij Gods genade door het geloof tot 

nieuwe mensen zijn geworden; uitingen van dankbaarheid, van een diepe dankbaarheid voor 

Hem die als Kind in de kribbe en als Dienstknecht aan het kruis zichzelf gaf om ons te bevrijden 

en die als verrezen Heer met zijn Geest in ons wonen wil om ons tot nieuwe mensen te maken.  

 

Ik ken geen sterkere kerstboodschap dan dit vreemde, dwarse evangelie, de boodschap van de 

apostelen. Ontdaan van elk vals kerstsentiment en van elke valse belofte openbaart zij ons Hem 

die de enige weg is tot onze verlossing, de enige weg om de nieuwe mens te worden die God 
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met ons voorheeft: Jezus Christus, Zoon van God: Kind in de kribbe, Dienstknecht aan het 

kruis, verrezen Heer. 

 

Amen. 


