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OP EEN RIJ”
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Lucas 2 : 1 - 7, 15 - 20

Ja, lieve mensen, ik kreeg van Eta een mailtje: “Wat moet je nu met Vier op een rij op Kerstfeest?” Nou,
het wordt spannend vanmorgen. Echt: Vier op een rij.

Ik heb het deze week eens gevraagd: “Wat is Kerst? Wat is nu Goede Vrijdag en Pasen? Wat is Hemelvaart
en wat is Pinksteren?” Het waren zomaar een paar vragen die ik stelde. En de antwoorden die kreeg ik

niet. De vragen bleven onbeantwoord en de antwoorden vaag. Totdat ik wat contact kreeg met wat wij
dan noemen “verstandelijk gehandicapten”. Dezelfde vragen: “Wat is Kerst?” “Dat is de geboorte van

Jezus.” “Wat is Pasen?” “Jezus is opgestaan.” “Wat is Hemelvaart?“ “Toen is Hij naar de hemel gegaan.” “En
wat is Pinksteren?” “Nu, dat is de Geest.” Weet u wat ik dacht? Misschien moet je verstandelijk wel een
beetje minder bedeeld zijn om dat allemaal te kunnen begrijpen.

Maar toch is het vreselijk belangrijk. Want de Bijbel is één geheel. Mensen leven graag met het Kerst-

feest. Dat vinden ze prachtig. Dan zie je sporthallen vol, zoals gisteravond toen ik in Staphorst was, en

dan zie je kerken vol in de nachtdiensten. Als bij Stille nacht de lichtjes uitgaan en je kijkt zo de kerk in,
dan zie je dat een vrouw zo een traan wegpinkt onder Stille nacht.

Ja, dat is wat! Een feest van sfeerlichtjes en kaarsen, engelen en herders, een apart feest dat iedereen

viert. En… er moet ingeslagen worden. Maar het allerbelangrijkste, daar gaat men soms aan voorbij: de
Redder van de wereld die lag in een voederbak in een stal. En dat is misschien wel bij de beesten af.

Maar, lieve mensen, we moeten niet bij die stal en die kribbe blijven. Kerst, dat is meer! Kerst is: kijk je
rijk! Niet alleen die drie en dertig miljoen van de postcodeloterij. Nee, je kan zo rijk worden, dat je de
gelukkigste mens van de wereld wordt. En wanneer ben je nu gelukkig? Dat heb ik deze week gezien

toen ik bezig was met de diensten en met de kinderen dat geweldige spelletje Vier op een rij speelde. U

kent het, hè? Vier gele, vier rode en als je er dan vier op een rij hebt, nou, dan heb je het voor elkaar. Ja,
ik kon het niet. Het was iedere keer mis en de kleine kinderen vonden dat prachtig.

Toen zat ik daar zo over te denken en ik dacht: ik kan best eens een keer in de kerk Vier op een rij gaan
spelen. Kijk, daar heb ik de rode en daar heb ik de gele. Nu ben ik zelf niet zo technisch en ik zei tegen

een van mijn vrienden: “Nu moet je ook eens een heel apart Vier-op-een-rij-bord maken. Het moet ook

een beetje zichtbaar zijn.” Ik zei: “En dit zijn de rondjes.” Hij zei: “Nou, dat komt in orde.” En hij bracht
het gisteren.

Ja, Vier op een rij, dat is toch geweldig? En dat gaan we echt spelen. En waarom gaan we dat nu spelen?

Wij gaan vanaf de preekstoel Vier op een rij spelen. Nu, wij beginnen bij de eerste. Dat is die rooie, hè?
Dat is het Eerste Kerstfeest. En weet u waar dat nu plaatsvond? Dat vond plaats in het paradijs in het

boek Genesis. En dat boek Genesis vertelt, dat de mensen in harmonie met God leefden. En toen kwam

die slang… En die slang maakte de hele schepping van de mens en van God kapot. De mens werd uit het
paradijs gestuurd. En de Satan dacht: ik heb het gewonnen. Ja, dat dacht ie… Dat dacht ie!
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En toen…? Toen kwam God. En God zei: “Ik beloof Iemand die dat goed zal maken.” En dan heb je de

moederbelofte, die kent u. In dat eerste Bijbelboek aan het begin van de Bijbel belooft de Here God al
dat Zijn Zoon zal komen. En…. God begint opnieuw. Die rode stenen worden door elkaar gehaald en
daar komt Gods licht voor in de plaats: het gele blok.

En dan? Jezus wordt geboren en als Jezus dertig is, gaat Hij wandelen door de wereld. Dan gaat Hij Zijn

wonderen en tekenen doen en dan komt weer die duivel, hè. En die duivel heeft zoveel macht, dat er op
een gegeven moment wordt gezegd: “Weg met Hem!” Het wordt Goede Vrijdag en al die duizenden

mensen roepen: “Weg met Hem!” Dan belandt Jezus aan een kruis en dan denkt de hele wereld: nu is het
voorbij. Wie zal het winnen? Het gele van God of het rode van de duivel? Twee op een rij…

Je denkt: nu is het voorbij. Maar dan is het grote wonder dat drie dagen later - de duivel krijgt geen

kans – Jezus wordt verhoogd. Hij staat op. De duivel heeft niet het laatste woord en de dood heeft niet
het laatste woord. In het paradijs ging God op zoek en Hij riep de mens: “Waar ben je?” En toen? Toen
werd het Pasen… En de Here God zei: “Jezus, hier ben Ik.” Twee op een rij. Wie zal het winnen?

Veertig dagen later, weer zoiets speciaals. Met Kerst ging de hemel open en op Hemelvaart ging de

hemel weer open en ging Jezus naar de hemel. Wie heeft het voor het zeggen? De duivel met al zijn

twijfel, want zelfs de discipelen keken naar boven en ze stonden daar twijfelend. En dan komt die engel:
“Deze Jezus, die komt terug.” Maar dat moet je wel geloven. Ze gaan terug en wie heeft nu het laatste
woord? De duivel...? Drie op een rij…

Nee, nee, dan komt God en die zegt: “Deze Jezus zal wederkomen.” Hij komt terug en het wordt echt

Christusfeest: het wordt Pinksteren. Want je bent wel eenzaam zonder God. En de mensen vragen zich
af: waar is Jezus nu? Wie wint? Zou nu de duivel winnen? Nee, nee, want je mag – net zoals met het

Kerstfeest – uitroepen: “Kom, Jezus, kom…” En je ziet het echt gebeuren dat de Heilige Geest komt. En

als de Heilige Geest komt, weet je: wij overwinnen. Wij zullen overwinnen. Als de Geest komt, brengt Hij
mensen in beweging. En dan… Eén…twee… drie… Drie op een rij.
Maar het was toch Vier op een rij?
Ja, maar dan wordt het Kerstfeest en dan ontdek je: Jezus weggestopt in een voerbak. En je ontdekt: de
Koning van de wereld weggestopt in een achter-af-je. Niemand weet het en niemand heeft het voor

elkaar. En dan komt weer de duivel om de hoek kijken: “Geen plaats in de herberg. Geen plaats om Je
hoofd neer te leggen.” Geen plaats voor Jezus. Zou hij het winnen? Eén… twee… drie…

Of wordt het zo? Vier op een rij, duivel! Het lukt je niet. Vier op een rij: God overwint. De Bijbel zegt dat
Kerstfeest het begin is van nieuw leven, het nieuwe leven dat in het paradijs begon. Het nieuwe leven
van Goede Vrijdag en Pasen. Het nieuwe leven dat we verwachtten met de Hemelvaart. En het nieuwe
leven dat u kunt krijgen met Kerst: Vier op een rij.

God zegt: “Vindt u het ook zo moeilijk om in het geloof alles op een rijtje te krijgen?” Want dat had u
toch niet gedacht dat je geen Kerstfeest kunt vieren zonder Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart, Pink-

steren, Kerst… Die vier feesten horen bij elkaar. En het valt niet mee om die rij vol te krijgen, want er
zijn zoveel dingen in je leven die je bezig houden: je werk, de drukte, je huwelijk, je school en noem

maar op… En er zijn ook nog andere fiches in het spel, want reken erop, die grote tegenspeler! Vier op
een rij. Kerst betekent: Vier op een rij. Je kunt niet buiten die vier feesten.

En als je dat ontdekt, dan ben je de rijkste mens van de wereld. Dan kijk je je rijk. Misschien – en ik heb
daar deze week over nagedacht – misschien moet je wel heel weinig verstand hebben om dit te kunnen
begrijpen. Misschien moeten we in onze gedachten wel verstandelijk gehandicapt zijn. Nou, dat ben ik
dan maar. Maar je ontdekt alle rijkdommen van de wereld en je ontdekt dat je rijk bent als je in de

kribbe mag kijken. Want als je in de kribbe kijkt, voel je je rijk, zo rijk, omdat je mag weten dat Jezus

ook voor jou gekomen is om je rijk te maken en omdat Hij je alle rijkdommen van de wereld geven wil.
En – dat is nu het mooie. Ik kijk wel eens een keer naar miljoenenjacht. En dan zeg ik altijd tegen Alie,
mijn vrouw, als we samen kijken: “Weet je wat nu zo belangrijk is? Je ziet mensen, die arm zijn, rijk
worden.” Daar kun je een boek over schrijven. Daar kun je soms een film over maken, want dat is
belangrijk. Dat trekt zalen vol.

Maar nu Kerstfeest. De Here Jezus kwam, misschien wel uit de rijkste omgeving en Hij werd als het ware
krantenjongen om ons rijk te maken. Een inspirerend verhaal omdat Hij Zijn leven overhad voor u en
voor mij en omdat Hij naar de hemel ging om een plaatsje voor u en mij te bereiden. En omdat Hij

terugkomt en dan zegt: “Het wordt echt, écht Kerstfeest.” Dat is pas écht Vier op een rij. Arm worden om

iemand rijk te maken. Iemand zo rijk maken, dat hij leven kan en leven mag.

Dat heeft Jezus nu voor ons overgehad. Hij heeft Zijn liefde concreet gemaakt om vanuit Zijn rijkdom te
komen naar deze aarde. En als je dan Vier op een rij ziet, word je rijk. Dat is misschien wel de grootste

miljoenenjacht die je hebt. Het is tóch God die overwint. Eén… twee… drie… vier… op een rij. En, duivel,
je hebt geen kans! Want God is Overwinnaar. Dwars door oorlog, pijn en honger is het toch God die

overwint. Want Hij schenkt Zijn heil, Zijn liefde en Zijn vrede aan wie geknield heeft bij het Kind. Vier op
een rij: iet, wiet, waait, weg…

En weet u wat gisteren mijn kinderen zeiden? Iet, wiet, waait en die moet weg, want die is fout! En ze
hadden nog gelijk ook.

Zing dan maar: Stille nacht, heilige nacht. Heb dan maar de tranen in je ogen, want je mag naar de stal
toe gaan en je ontdekt: één, twee, drie… Vier op een rij. Dank U wel, Jezus, dat deed U ook voor mij.

Amen.

