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Preek van ds. H.U. de Vries, gehouden in de Pelgrimskerk te Amsterdam op 25 december 2021, eerste 

kerstdag. 
Lezingen: Jesaja 8:23b-9:6; Galaten 3:13-14, 23-26; 3:29-4:7; Lucas 2:1-16. 

 

Gemeente van Jezus Christus, 

 

Donkere wolken pakken zich op deze eerste kerstdag boven ons samen. Er hangt dreiging in de 

lucht. We weten nog niet precies wat ons te wachten staat, maar dat het virus dat ons al bijna 

twee jaar in de greep houdt, binnenkort opnieuw op grote schaal gaat toeslaan, en nu in een vele 

malen besmettelijker gedaante dan ooit tevoren, is duidelijk. We kunnen alleen maar hopen dat 

de nieuwe variant die in opmars is wat minder ziekmakend zal zijn dan de vorige en dat de 

boostervaccins die in hoog tempo worden aangebracht, ons enigszins zullen beschermen. 

Vorig jaar Kerstmis leefden we nog in de verwachting dat met de aanstaande komst van vaccins 

er op afzienbare termijn een einde zou komen aan onze onvrijheid, nu moeten we erkennen dat 

de vaccins ons minder beschermen tegen nieuwe mutaties dan gehoopt, en dat het moeilijk is 

om te zeggen wanneer de epidemie gaat luwen en het coronavirus zich minder dominant gaat 

gedragen. Zeker, er zullen bijgewerkte vaccins komen, aangepast aan nieuwe varianten, en ja, 

ook deze epidemie zal, evenals alle andere die in het verleden over de wereld geraasd hebben, 

eenmaal meer beheersbaar worden, maar zolang de niet-westerse wereld, mede door nalatigheid 

van de rijke landen, slecht gevaccineerd blijft, blijft voorlopig het gevaar aanwezig dat nieuwe 

mutaties ons steeds weer voor nieuwe problemen zullen stellen. 

 

‘Er is uit ’s werelds duist’re wolken een groot licht stralend opgegaan’, zongen wij vanmorgen. 

Het is Kerstmis. In het nachtelijk duister van het armoedige bestaan van een groep joodse 

herders straalt de hemelse heerlijkheid van de Heer en wordt een vreugdevolle, goede tijding 

gebracht: ‘Voor jullie is vandaag de Verlosser geboren!’ In het donker van het door een vreemde 

macht overheerste Israël lichten in de nacht van de geboorte oude profetische woorden op: ‘Een 

Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder, en men 

noemt Hem: Wonderbare Raadsman, Sterke God, eeuwige Vader, Vredevorst.’ Ja, in het donker 

van ons belaste en geknechte leven omstraalt ook ons met Kerstmis een helder licht en roept de 

Schrift ons toe: ‘In de volheid van de tijd heeft God zijn Zoon uitgezonden, geboren uit een 

vrouw, om u vrij te kopen!’ 

Licht, blijdschap, vrede, vrijheid. Ziedaar de grondnoties uit onze lezingen van deze eerste 

kerstdag. God ziet in zijn barmhartigheid verlossend om naar een donkere wereld, een wereld 

die snakt naar vrede en bevrijding. 

 

Maar, gemeente, wat merken wij daar eigenlijk van? Waar landt het veelbelovende 

kerstevangelie in onze rauwe werkelijkheid? Moeten we niet eerlijk zijn en zeggen dat we van 

de messiaanse beloftes van de Schrift in een crisistijd als de onze niets merken? Waarom zouden 

we eigenlijk volhouden dat de Verlosser der wereld geboren is, als wij deze kerstdagen nog 

onverlost zijn en opnieuw in de ellende zitten? Wordt het niet eens tijd om ons te scharen bij de 

groeiende massa die het geloof in God intussen heeft afgezworen en de Bijbel is gaan zien als 

een feilbaar menselijk product, hoogstens interessant door wat herkenbare zingevingsverhalen? 

 

Ik neem u vanmorgen mee naar de brief van Paulus aan de Galaten. Want in die brief worden 

onze ogen geopend voor de gelaagdheid van de ons met Kerstmis toegezegde verlossing: dat 

de redding die ons beloofd is, in etappes plaatsvindt en dat niets alles tegelijk komt. Juist omdat 

van Gods redding niet alles tegelijk komt, kan het op het eerste gezicht lijken dat er helemaal 

geen verlossing is. Maar wie zorgvuldig leert kijken, zal ontdekken dat er in de inwendige mens, 

op geestelijk niveau, reeds van alles in gang is gezet, voordat Gods verlossing zich uiteindelijk 
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ook vertalen zal naar buiten, naar de zichtbare verlossing van ons materiële en sociale leven. 

Kerstmis begint in ons hart om uiteindelijk te eindigen in de concrete wereld van Gods 

Koninkrijk. Nog voordat Gods verlossing overal om ons heen zichtbaar wordt, kunnen we 

daarom reeds met recht en reden Kerstmis vieren. 

 

Wat God met Kerstmis doet in ons hart, omschrijft Paulus in een voor velen jammer genoeg 

onbekend gebleven kerstboodschap als volgt: ‘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 vrij te kopen, opdat wij de positie van zonen zouden verkrijgen. En omdat u zonen bent, 

heeft God de Geest van zijn Zoon uitgezonden in onze harten, die roept: “Abba, Vader!”’ 

Het eerste dat ons opvalt in deze bijzondere woorden is dat het Kerstkind dat geboren wordt, 

vanuit een  andere leefsfeer naar de aarde komt. Hij wordt geboren uit een vrouw, zeker, maar 

Hij komt niet uit het niets: voor Hij als aards mens geboren wordt, heeft Hij reeds een hemels 

voorbestaan gehad bij God, die Hem op het grote uur U vanuit zijn hemelse woonplaats 

uitzendt. Dat die uitzending een enorme verlies moet zijn geweest voor de uitgezonden Zoon, 

vermeldt Paulus elders in zijn brieven: hoewel Christus rijk was bij de Vader en deelde in de 

heerlijkheid van het aan God gelijk zijn, schrijft hij, is Hij voor ons arm geworden en heeft Hij 

zichzelf tot het uiterste leeg gemaakt en vernederd.1 

Waarom wordt de hemelse Zoon uit de rijke luister van Gods woonplaats uitgezonden om 

vervolgens geboren te worden in alle eenvoud, als een aards mens uit een aardse vrouw? Wat 

zou u antwoorden op deze vraag? Om ons te leren hoe wij zouden moeten leven? Dat is wat ik 

veelal van u terughoor. Maar, vraag ik dan, is daar zo’n gigantische verhuizing voor nodig, van 

de meest uitnemende plek in de hemel naar een uitermate nederige plek op aarde? Had God 

voor een dergelijke taak niet veel beter, zoals gebruikelijk, een aardse profeet kunnen roepen?  

Nee, de reden voor de duizelingwekkende afdaling van de Zoon van God gaat vele malen 

dieper. Hij is uitgezonden uit de hoge hemel en geboren uit een vrouw, schrijft Paulus, om ons 

vrij te kopen van ons slavenbestaan onder de wet en ons te verheffen tot de positie van zonen 

en dochters van God.  

Wij waren slaven, wij werden geleefd door alle ge- en verboden waaronder wij gebukt gingen 

– geboden van de wet van God, maar ook de vele regels die wij onszelf en anderen zo 

gemakkelijk opleggen –, maar Christus heeft ons op de slavenmarkt uit onze ketens vrijgekocht 

om ons tot vrije mensen te maken, ja, meer nog dan dat: tot zonen en dochters van God, leden 

van Gods eigen volk, geestelijk nageslacht van aartsvader Abraham. U vraagt hoe Christus dat 

heeft gedaan? Door, na een bestaan waarin Hijzelf toegewijd de wet vervulde, zijn leven te 

geven als een losprijs, in zijn dood de vloek dragend die op óns rustte vanwege ons falende 

pogen door het doen van de wet met God in het reine te komen. Dat laatste kunnen wij niet: wij 

probeerden de geboden te onderhouden, maar draaiden onszelf steeds meer vast in onze schuld. 

Die schuld heeft Christus aan het kruis op zich genomen. Zo heeft Hij ons vrijgekocht. Zo heeft 

Hij ons eens voor altijd losgemaakt van het drukkende regime van de wet en ons geplaatst in 

de vrijheid van de kinderen van God – een vrijheid die uit genade geschonken wordt aan 

eenieder die in geloof dit magnifieke geschenk aanvaarden wil, een vrijheid die uitloopt op een 

bezield dienen van God in de kracht van zijn Geest. Dáár was die gigantische verhuizing voor 

nodig, van de hoogste plek in de hemel naar de eenvoud van een tweederangs geboortevertrek 

in Betlehem, en uiteindelijk naar het absolute dieptepunt van menselijke waardigheid: het kruis 

van Golgota: ‘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 vrij te kopen, opdat wij de 

positie van zonen en dochters zouden verkrijgen.’ De Zoon daalt af uit zijn erepositie bij God 

om als de minste der mensen de vloek van de wet, de schuld van zondaars, op zich te nemen; 

 
1 Zie 2 Kor. 8:9; Fil. 2:5vv. 
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maar dankzij Hem worden kansloze zondaars als u en ik bevrijd van hun schuld, losgemaakt 

van het juk van de wet en verheven tot de erepositie van zonen en dochters. Ziedaar de 

wonderlijke ruil van Kerstmis!  

 

Gemeente, donkere wolken pakken zich op deze eerste kerstdag boven ons samen. Er hangt 

dreiging in de lucht. Er woedt een wereldwijde epidemie, en een nieuwe, zeer besmettelijke 

virusvariant staat voor de deur. Nu heel onze samenleving weer in lockdown is gegaan, lijkt het 

op het eerste gezicht inderdaad alsof er geen God is die ons verlost, geen aantredende Messias 

die ons eindelijk de door profeten en engelen beloofde vrijheid en vrede brengt.  

Maar wie goed kijkt, ontdekt dat wij in ons hart reeds worden gered en dat in ons binnenste 

reeds de Geest komt wonen – de Geest van de Zoon die diep in ons bevestigt dat wij, onzichtbaar 

nog voor de wereld, dankzij het Kerstkind reeds vrijgesproken zonen en dochters van God zijn 

geworden, de Geest die ons helpt dat kerstcadeau van ons nieuw verworven kindschap uit te 

pakken en die ons met blijdschap en verwondering doet uitroepen: ‘Abba! Vader!’ 

Dat alles is er al, ook in tijden van donkerheid en dreiging. En het troostrijke is: dat is nog maar 

het begin. De Geest is een immers Gods eerste gave, het onderpand van wat nog komen moet. 

Want wie kind van God is geworden, hoorden wij de apostel Paulus vanmorgen zeggen, is per 

definitie ook erfgenaam. Er wacht ons dus nog het een en ander.2 God heeft nog meer voor ons 

in petto dan wat Hij ons reeds in ons binnenste gegeven heeft. Dankzij het Kerstkind ligt ons 

nog een hele erfenis in het verschiet, het volle heil van Gods Koninkrijk3: het verbreken van elk 

vijandig juk, het verbranden van stampende soldatenlaarzen en met bloed doordrenkte 

soldatenmantels, zoals Jesaja profeteerde. Of, met de woorden van de engelen in de kerstnacht: 

vrede – welzijn in de breedste zin des woords – op aarde: de beëindiging van strijd en onrecht; 

de uitbanning van ziekten en epidemieën; ja, de definitieve uitschakeling van de macht van de 

duivel, de zonde en de dood. Dat alles staat ons nog te wachten. 

Wij zijn, met andere woorden, reeds kinderen van God; ondanks alles wat ons bedreigt staat dat 

reeds diep in ons binnenste geschreven. Maar eenmaal zal Gods onvergankelijke toekomst ons 

kindschap bekronen. Dan zal wat nu nog verborgen is in ons hart naar buiten treden. Dan zal 

voor ieder zichtbaar worden, dat God in het Kerstkind naar ons heeft omgezien. Want dan zal 

Hij die eenmaal afdaalde uit de hoge hemel om zondaars te verhogen tot zonen en dochters van 

God, als de triomferende Heer ons kindschap voltooien ten overstaan van de wereld en ons doen 

delen in de onvergankelijke lichamelijkheid die hoort bij de hoge positie van zonen en dochters 

van God.4 

 

Gemeente, donkere wolken pakken zich op deze eerste kerstdag boven ons samen. Er hangt 

dreiging in de lucht. We weten nog niet precies wat ons te wachten staat. Maar wat we wel 

weten, is dit: dat wij dankzij het Kerstkind, de uit de hemel afgedaalde Zoon, in de weg van het 

geloof vrijgesproken zijn van onze schuld, losgemaakt van het knellende juk van de wet en 

verheven tot de erepositie van geliefde zonen en dochters van God. Ja, wij weten dat de Geest 

van de Zoon aan ons geschonken is, om in ons hart ons zoon- en dochterschap aan ons te 

bevestigen en ons dicht bij Christus te houden, in lichte en in donkere dagen. En ten slotte 

mogen wij weten dat wat God door het Kerstkind begonnen is te doen in ons binnenste, vast en 

zeker zal worden voltooid: wij zullen als erfgenamen van God en mede-erfgenamen van 

Christus eenmaal het volle heil van Gods Koninkrijk mogen ervaren. 

Ondanks alle onzekerheid hebben wij op deze eerste kerstdag reden om te vieren. Laten wij dat 

dan doen, met een vreugdevolle overgave! En laten wij de hoop niet verliezen: de Geest van de 

 
2 Vgl. Ef. 1:13v. 
3 Voor het komende Koninkrijk als de bedoelde erfenis, zie 1 Kor. 6:9v; Gal. 5:21; Ef. 5:5. 
4 Vgl. Rom. 8:18-23. 
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Zoon, die ons geschonken is, de Geest van óns zoon- en dochterschap, trekt met ons mee, op 

weg naar betere tijden. 

 

Amen. 


