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Lieve mensen, Kerst, feest om een Kind. Een Kind, dat geboren werd onder bijzondere omstandigheden: in een klein stadje in het MiddenOosten, in Bethlehem. Niet zo rooskleurig allemaal. De Naam is ook bekend: Jezus, Redder. Ieder jaar gaan wij daarnaar terug. Rond die
geboorte vieren wij feest, zijn wij met voorbereidingen bezig, maken het huis gezellig. Wij missen dat feest niet graag, want dat Kind boeit
mateloos. Dat Kind brengt mensen in beweging.
Lieve mensen, het gaat om een Kind. En alle mensen doen mee. Je ziet het in de kerken, die anders leeg zijn en zoals gisteravond vol. Gelukkig
maar. Je ziet het in de winkelstraten vol met sfeer. Je ziet kerstbomen op de pleinen, sterren op de salontafel en lichtjes in de vensterbanken.
Iedereen doet mee. Feest om een Kind.
En toch… Het is maar een heel gewoon Kind. Maar Jezus roept toch een beetje ontroering op. Ont-roerd sta je soms bij die kribbe: nieuw leven,
altijd mooi. Maar waarom is dit Kind nu zo bijzonder? Er is geen kraamvisite met gebak en muisjes, nee. Je ervaart de tastbare aanwezigheid van
de Here God. Engelen hebben het verkondigd, dat de Redder van de wereld geboren was. In dat Kind verschijnt God in ons midden.
Dat is toch ongelooflijk dat God vanuit de hemel neerdaalt bij mensen en gaat wonen tussen de mensen in? Die boodschap trilt nog steeds door.
En ieder jaar wordt dat opnieuw verkondigd: het Feest van het Kind. En al lees je niet in de Bijbel en ga je niet naar de kerk, toch weet je daarvan
en leef je daarmee. Gods aanwezigheid, een signaal uit de hemel, redding in een donker bestaan: “Een Kind is ons geboren.”
En wij hebben het vandaag gelezen: juist voor Hem geen plaats in de herberg. Heel veel mensen duwen Jezus weg uit hun bestaan. Geen plaats
in de herberg van je hart. Het Kind wil iets. Dat heeft iets. Dat wil je hart verwarmen. God heeft niet gewacht tot mensen plaats hadden in hun
hart. Hij heeft het Kind naar de wereld gestuurd op Zijn tijd. Dan kan het feest beginnen.
Maar, lieve mensen, Jezus is natuurlijk veel meer. Jezus is in de ogen van heel veel mensen ook het kind van de rekening. Wat bedoel ik daar nu
mee dat je kind van de rekening bent? Een paar weken geleden zat ik te kijken naar dat meisje in de Filippijnen. Ze stond daar op de puinhopen
van haar bestaan. Helemaal alleen. Die geweldige storm had alles verwoest. Die orkaan had alles kapot gemaakt. Daar stond ze… zonder vader
en moeder, zonder familie. Je keek naar dat gezicht. Het was een afschuwelijk gezicht. Kippenvel… Ik dacht: dat is nu echt zo’n kind van de
rekening.
Ook in onze wereld leven miljoenen kinderen van de rekening. Slachtoffers van oorlog, van honger, van geweld. Kinderen die worden verkocht,
geestelijk of lichamelijk worden verwaarloosd, beschadigd, misbruikt. Misschien voel je jezelf wel zo. Beschadigingen in je leven kunnen heel
diep zitten. Je hebt het gevoel dat je er nooit van bevrijd wordt. En toch gaat dat dwars tegen Gods bedoeling in. De lijst van kinderen van de
rekening is heel lang. En wat doen we eraan?
Dan zie je daar dat meisje op de puinhopen in de Filippijnen en kom je in beweging. Een inzamelingsactie. Je geeft wat geld en je gaat over tot
de orde van de dag. Ja, je denkt er later nog wel eens aan, maar meer niet. Maar bij God ligt dat totaal anders. God kent echte bewogenheid. God
kent echte liefde. God laat de mensen niet in de kou staan. Hij steekt mensen de reddende hand toe: Zijn Zoon wordt geboren.
Dan lijkt het erop alsof de Here Jezus, als Hij geboren wordt, ook zo’n kind van de rekening is. Heeft u dat beseft? Wij zouden tegenwoordig
zeggen: “De Here Jezus is als asielzoeker geboren.” Nou, die kennen we. Jezus werd geboren in een wereld van administratie en registratie. En
dan komen ze daar in Bethlehem. “Heb je geboekt? Nee? Geen plaats in de herberg.” Geen plaats in dat nachtverblijf van de stad. Kind van de
rekening. Er was geen behoorlijke plaats om geboren te worden.
En dan even later die vlucht vanuit Bethlehem, de vlucht naar Egypte… Dat moest, omdat de kinderen van Bethlehem werden vermoord. Jezus,
als kind van de rekening, op de vlucht. En later? Dan zegt Hij het Zelf: “De vossen hebben holen, maar de Zoon des mensen heeft geen plaats om
het hoofd neer te leggen.” Kind van de rekening. Geen plek. Zoeken naar een plaats.
En dan aan het eind van Zijn leven. Geen andere plek, weg gestoten, buiten de stad hangend aan een kruis. Toen bleek pas dat de kribbe uit het
juiste hout gesneden was: kruishout. Geen plaats. Kind van de rekening.
Wij leven tegenwoordig in een tijd van kaartenbakken en databases. Het leven van mensen telt haast niet meer. Het gaat om feiten, cijfers,
punten. Kloppen je gegevens niet? Dan hoor je er niet bij en ben je een kind van de rekening.
Maar God? God zegt meer. Hij vraagt vanmorgen aan ons allemaal: “Heb je zelf wel plaats voor dat Kerstkind?” Je hoort het zingen: “Nu zijt
wellekome…” Maar ondertussen is er geen plaats voor Hem. Geen plaats: eutopos staat er in het Grieks. Utopia. Ons woord utopie, droombeeld
komt daar vandaan. Is dat kerstverhaal een droombeeld? Onwerkelijk?
Lieve mensen, als je erover nadenkt wel. Je beseft dat God Zijn hemelse heerlijkheid opgaf om asielzoeker te worden om mensen te redden. Dan
mag je thuis zijn bij Hem. Feest om een Kind. Ongelooflijk toch?
En toch… Jezus is geen kind van de rekening. Waarom niet? Hij koos Zelf voor dit bestaan. Hij wilde lid worden van het menselijk gezin. Hij
wilde tussen ons wonen. Waarom? Om de last van de kinderen van de rekening te dragen. Sterker nog: om die over te nemen. Nóg sterker: het
Kind is gekomen om onze rekeningen te betalen. Want wij staan in het krijt bij God.
Ja, dat deden ze vroeger. Dan werd op een leitje precies geschreven wat je had gehaald en gekocht en als je betaald had, werd dat uitgeveegd. En
weg was je schuld. Als je naar de televisie kijkt, dan weet je dat er heel veel mensen in de schuld zitten. Rekeningen stromen binnen. En als je
banksaldo rood wordt, dan wordt er niet meer betaald. De automatische betalingen worden vanzelf stop gezet. En dan? Nou, dan zie je het op de
tv: het energiebedrijf sluit je af, je zit in het donker en je wordt je huis uit gezet. Dan ben je echt een kind van de rekening.
Zo staan wij nu in het krijt bij God. Je bent niet zoals God dat bedoeld heeft. Je bent misschien wel aan de rand beland door verslaving. Je doet
heel veel zonde, wat letterlijk betekent: je hebt je doel gemist. Je hebt geen oog meer voor je naaste. Je hebt geen contact meer met God. Je hebt
een schuld opgebouwd en je ziet het niet eens meer. Het is heel gewoon geworden. En de rekeningen? Stromen binnen. Je durft ze niet eens meer
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open te maken. Als je dat inziet… Maar dat doe je niet. Je gaat maar door en het loopt totaal fout. Straks komt de deurwaarder om je boeltje af te
sluiten en jou je huis uit te zetten. Dat is dan het vooruitzicht.
Maar dan… Dan wordt het het Feest van het Kind! Jezus komt. En Jezus komt niet als deurwaarder met een laatste aanmaning: “Betalen of
eruit!” Nee. Hij komt niet om je af te sluiten van Gods genade en je af te sluiten van Gods liefde. Nee, Hij komt om de rekening te betalen. Hij
werd nu letterlijk het Kind van de rekening. En dat heeft Hem veel gekost. Zelfs Zijn eigen leven.
Tegenwoordig zie je veel led-verlichting. Het heeft Jezus veel gekost: LED, Leven En Dood. Lijden En Dood. Alleen zijn. Door Zijn Vader
verlaten. Door Zijn Vader Kind van de rekening verklaard. Dat heeft Jezus nu voor u en mij overgehad. Uw rekeningen, mijn rekeningen:
stapels… Hij betaalde het: rode handtekening eronder: VOLDAAN!
Als je nu zo ver komt en knielt bij het kruis van Jezus, knielt bij de kribbe, als je gelooft in Hem, hou er dan rekening mee: door het Kind van de
rekening… vrij! Schuld betaald! Dan ben je een vrij man en ga je misschien wel danken. Je wordt blij. En je maakt het echt mee: het feest om
een Kind, feest om het Kind van mijn rekening.
Als je dat weet, durf je alleen nog maar te zeggen: “Duizend-, duizendmaal, o Heer, U de dank en alle eer.” Dan word je dankbaar en vier je
Kerst. Dan vier je Kerst-Feest om een Kind. Een Kind, dat mijn rekening heeft betaald. Dan worden het stralende Kerstdagen en voel je je
voldaan. Amen.

