
Lieve allemaal, 

Wij allemaal hebben een vader en een moeder. Als je geluk hebt hebben die vader en die moeder 

veel van elkaar gehouden en ben jij, bent u, verwekt en geboren in een nest vol van liefde en 

warmte. Uit allerlei onderzoek blijkt dat dat een heel goede basis is voor ons als mensen om groot te 

worden. 

Eigenlijk hoef je daar ook geen onderzoek naar te doen, dat snap je zo ook wel. Als je van jongs af 

aan voelt dat je als mens zeer gewenst bent, dan geeft je dat een soort basisvertrouwen mee in je 

leven. Basisvreugde: je ouders hebben vanaf het begin laten merken dat het fijn is dat jij leeft! 

Welkom, lief kind. En als ze het dan ook nog is gelukt om je in diezelfde sfeer op te voeden, dan geeft 

je dat ook veel goeds mee voor de rest van je leven. Als ze je wel corrigeren en als het moet straf 

geven, duidelijkheid geven over wat wél mag en wat niet mag én als ze daarin laten merken dat ze je 

nooit laten vallen, altijd van je blijven houden, dan helpt je dat voor later. 

Dat is een ideale situatie. Maar zo zitten we hier niet allemaal. Er zijn op deze wereld en misschien 

vanavond ook wel, mensen die door hun ouders als kind te vondeling zijn gelegd. En door anderen 

wellicht zijn geadopteerd. Weliswaar vaak in veel liefde, maar het blijft ergens altijd een punt in je 

leven, dat je biologische ouders niet voor je zorgen. Of, mensen die helemaal geen fijne ouders 

hebben gehad. Altijd kreeg je te horen dat je het niet goed deed. Of soms misschien wel kreeg je te 

horen “was je maar nooit geboren”. Of…, er was misschien wel geweld thuis. 

Dan heb je veel minder het gevoel dat het goed is dat jij er bent. Het is één van de redenen waarom 

mensen soms een enorm negatief zelfbeeld hebben. Ik, ik ben toch niks waard. Ik ben toch niet mooi. 

Ik ben dom, ik ben…. Noem maar op.  

Soms zijn het je ouders, soms zijn het leraren op school of kinderen op school, die blutsen in onze ziel 

maken…… Waardoor je je altijd minder voelt dan een ander of onzeker over jezelf ten opzichte van 

een ander. Let op, als ik het over dit soort dingen heb, dan gaat het echt niet alleen over aan wat wij 

noemen mensen aan de onderkant van de samenleving. Daar komt dit verdriet ook voor. Maar ook 

bij mensen die heel succesvol zijn en lijken hebben soms van binnen enorme pijn. Aan de buitenkant 

gaat het allemaal geweldig, maar diep binnenin hen zit de drang om telkens opnieuw te laten zien: 

zie je wel, ik ben wel goed!!!!! Ik kan wel iets!!!! En ook al krijgen ze vaak applaus, dan nog blijft er 

een soort leegte in hun ziel van “heb mij nou lief om wie ik ben…..” 

Wij allemaal hebben een vader en een moeder en wij zijn allemaal een keer geboren. Daar heb je zelf 

niet voor kunnen kiezen of je wel wílde leven. Onze ouders hebben met elkaar gevreeën en 9 

maanden later was jij er, was u er, was ik er. En we moeten het er maar mee zien te rooien. Met 

vallen en opstaan. Voor de één veel vallen, voor de ander weinig. Voor de één veel opstaan en je weg 

met veel vreugde gaan, voor de ander meer donker. 

Er zitten altijd veel kanten aan het verhaal van de geboorte van Jezus, de Messias en aan het feit dat 

de bijbel vertelt dat er geen man aan te pas is gekomen aan de verwekking van Jezus. Er zitten 

biologische vragen bij: wat een onzin…, dat kan toch niet….. Die kant laat ik vanavond liggen, omdat 

ik een veel belangrijker kant wil belichten, die ons eigenlijk allemaal aangaat. Tot in het diepste 

wezen van ons bestaan. 



Deze kant: God, Jezus kiest ervoor om bij Maria geboren te worden. Om op aarde te zijn bij de 

mensen, bij de herders het eerste. Wij, u, jij, ik, wij hebben niet kunnen kiezen of we er wilden zijn. 

Of we wel hier wilden leven. Hij dus wél. Dát is één van de kernpunten van het feit dat Jezus  zonder 

inbreng van een man wordt geboren. 

Maria snapt die kern. Of, beter ze verwondert zich erover, maar ze ontvangt het ook en het maakt 

haar zielsgelukkig, haar ziel gelukkig. Zij weet van zichzelf ook wel dat ze naar de normen en waarden 

in die dagen helemaal niet zo belangrijk is. Vrouwen, meisjes? Tweederangs! Nazareth, dat is een 

dorpje in het noorden van het land en daar wordt vanuit Jeruzalem enorm op neergekeken. En 

trouwen met een timmerman…., ach, leuk hoor, maar ook dat is nou niet direct een beroep waar je 

mee scoort.  

En nu komt Gabriël, Gabber-El, de Gabber van God, dat betekent zijn naam, bij haar op bezoek en 

zegt dat God in haar een kind geboren wil laten worden. De Heilige Geest zal over haar komen en als 

een wolk haar bedekken. Dat doet denken aan het verhaal van het volk Israël in de woestijn. Een 

slavenvolkje, internationaal ook al niet belangrijk. Maar dat slavenvolkje ervaart telkens de 

wonderlijke nabijheid van God, die met hen meetrekt in de woestijn. Met ons!!!! Door de woestijn. In 

een wolk, zo vertelt de bijbel. Teken van Gods nabijheid én tegelijkertijd van het mysterie van wie 

God is.  

Woestijn dus…., het leven is niet altijd makkelijk, zo leert het volk daar. In Nazareth, waar het leven 

ook niet altijd makkelijk is en precies dáár daar komt God binnen in het leven van dat meisje, Maria. 

De Heilige Geest zal bij jou komen, in jou komen. Dat roept allerlei vragen op, maar laten we vooral 

kijken naar wat het met Maria doet. Maria voelt zich gezien, gekend, gewaardeerd. De hoge God wil 

bij mij komen wonen. Vindt mij de moeite waard. Vindt mij de moeite van zijn komen waard. Vindt 

mij zijn liefde waard…… Het geeft haar vanaf dat moment een heel andere manier van kijken naar 

zichzelf, naar God en naar de wereld om zich heen. 

Vlak hierna, we hebben het nu niet gelezen, gaat ze haar lofzang zingen. In die lofzang klinkt de 

verwondering over wat er gebeurt. Ik lees er een paar verzen uit, zodat jullie, wij samen, haar 

verwondering kunnen proeven: 

“Ik zing van ganser harte voor de Heer, want Hij had oog voor mij! Maar wie ben ik dat Hij mij heeft 

gevraagd? Nu mag ik mij voortaan gelukkig prijzen, dat Hij dit aan mij deed. Alle mensen die zich 

groot maken, stoot Hij van hun troon en arme en kleine mensen maakt Hij groot.” 

Als dan het kind in haar wordt geboren en ze in die geboorte zélf Gods liefde voor háár proeft, dan 

kan het verhaal ook verder. Het bericht van Gods liefde voor ieder mens, hoog, maar zeker ook ieder 

die zichzelf laag vindt,  of door anderen laag wordt gevonden. Herders zijn de eersten die het horen, 

in de nacht. Dat heeft een dubbele lading. Herders zijn in die dagen mensen aan de onderkant van de 

samenleving. Daar wordt de neus voor opgehaald. En ze leven ook nog eens in de nacht….. Dan is het 

mooi donker, dan zien ze mij toch niet. Ik ben het aanzien toch niet waard.  

Midden in hun nacht, in hun leven komt dan opeens licht. En klinkt er die stem: voor JULLIE is de 

Heiland geboren…… Hij vindt júllie de moeite van zijn liefde waard……. En die herders, hen overkomt 

eigenlijk hetzelfde als Maria. Op het moment dat dit bericht van deze engel, deze boodschapper van 

God,  in hun leven komt, weten zij: wij zijn de moeite waard! Wat andere mensen misschien ook van 



ons vinden. Wat we misschien van onszelf vinden – ik ben toch maar een domme herder - , het is niet 

waar. Ik ben Gods moeite, Gods liefde waard en dat is het belangrijkste wat mij gezegd kan worden. 

Nu is het thema “ik zou het zo weer over doen….” Die “ik” van “ik zou het zo weer over doen”, dat is 

de stem van God,  van het kerstevangelie. Onder ons, bent u het, ben jij het, ben ik het…, ik denk 

eigenlijk dat we het allemaal van tijd tot tijd zijn, onder ons is er datzelfde verlangen. Naar een stem 

die zegt: jij bent mijn moeite, mijn liefde waard. Christus, Hij zou zó weer geboren willen worden hier 

onder ons, om iets van uw oude pijn, jouw onzekerheid, mijn verdriet te stillen. “Genade voor jou, 

liefde voor u, vrede voor mij…..”, voor ieder mensenkind, de Redder van deze wereld….” 

Nu is het bijzondere misschien wel dit. Wat Maria overkomt – dat de Geest van God bij haar 

binnenkomt, in haar hart, in haar wezen – wat de herders overkomt – dat de boodschap van Gods 

liefde voor hen bij hen binnenkomt, dat is niet iets van alleen maar lang geleden. Van alleen in díe 

nacht, op dát plekje in Bethlehem. Het is iets van tot op de dag van vandaag, al eeuwen lang, maar 

tot op nu! Over heel de wereld, want het kerstfeest wordt over heel de wereld gevierd. Maar dus ook 

van hier, nu, voor jou, u, voor mij. Voor jou – met wat er in je leeft aan mooie dingen, maar ook aan 

verborgen pijn, verdriet, kwetsuren – voor jou klinkt vandaag: de Heiland is geboren. De grote God 

vindt jou, u, mij ons allen de moeite waard om voor te komen.  

Bij Maria kwam die boodschap letterlijk en figuurlijk binnen. Bij de herders komt het figuurlijk 

binnen. En het geeft hen een diepe zekerheid: Gods beminde, zijn liefde waard. Het is als een 

medicijn voor hen geworden. Medicijn tegen akelige stemmetjes van “je bent niks waard”. Ik hoop 

dat dit bericht dat voor een ieder van ons is. Jezus is geboren. En, ook al was u, was jij, was ik de 

enige mens op deze aarde, Hij zou zo het zó weer doen. Wat een lieve God! Amen. 


