STICHTING RADIOGEMEENTE
PREKENSERIE JAARGANG 55

Schriftlezing:
GENESIS 3 : 1 - 7A
JOHANNES 1 : 1 - 5, 9 : 1

“WAT IS KERST NU
DOOR

NR

29

NOG MEER?”

KLAAS DE BOER

JESAJA 60 : 1 - 5
JOHANNES 8 : 12 - 15

Ja, wat is nu Kerst? Als je de winkels ziet, zie je de presentaties die de mensen gemaakt hebben en dan
zie je één en al sfeer. En je vraagt je af: wat is er een enorme hoeveelheid glans en glitter te koop. Ja, de
kerstboom is niet het enige wat versierd wordt in deze dagen. Het is in Nederland mode geworden om
het hele huis op te sieren. Soms denk je: waar doen de mensen het voor? Is dat nu Kerst? Dan loop je

door een boekwinkel en zie je de etalages en dan zie je daar gelukkig ook nog de kerstverhalen. Soms
nog wel een beetje van vroeger. En je vraagt je af: wat is Kerst nu nog meer?

En dan kom je automatisch terecht bij dat eerste Bijbelboek. Je ziet daar Adam en Eva, het eerste

mensenpaar. Je weet dat ze in een glanzende omgeving zijn neergezet door de Here God, heel dicht bij
Hem. Ja, dat was nu echt vrede. Dat was nu echt harmonie. Dat was nu echt een stukje glans hier op

aarde. Maar de mens heeft die glans dof gemaakt: de zonde kwam in de wereld. Wij hebben het gelezen.
En de zonde heeft een kras gemaakt op die grote, prachtige schepping van de Here God. Het werd
donker in de wereld. Het werd donker in het paradijs. Het werd donker in het leven van mensen.

Maar dan in het eerste Bijbelboek gaat God op zoek naar de mensen. Je ziet God als het ware gaan en je
hoort die stem: “Mens, waar ben je?” Dan belooft God het licht. Dan belooft God daar dat de Here Jezus

zal komen om het donker van de wereld weg te nemen en het weer goed te maken tussen mens en God.
Ja, dat ervaar je. Dat mag je meenemen. Daarom is het weer Advent en daarom zingt Jeruël en daarom

bent u hier en daarom zingen de mensen. Kerst is meer: Kerst is vanuit het donker naar het licht. En dan
niet met al die nep-kitsch. Nee, echt, écht licht.

Ja, nep zien we genoeg. Kijk maar eens naar de tv. Daar zie je de popstars en je weet: hé, allemaal schit-

tering. Dat geeft het leven van sommige mensen glans. Maar die dingen vallen vaak tegen als je er doorheen prikt. Het is net een ballon. Als je prikt, spat hij uit elkaar.

Zo kan het nu ook met Kerst zijn. Dan zie je Kerst als die opgetuigde boom, die kerstbal die je tegemoet
glanst en die je ieder jaar maar weer een beetje oppoetst om hem mooi te laten zijn. Maar is dat nu
werkelijk Kerst?

Nee, Kerst is dat het licht is geworden in het donker van deze wereld, dat Jezus komen moest om de

zonden die de mensen hadden gedaan, weg te nemen. Dan ben je weer in dat eerste Bijbelboek en zie je
dat God met de mensen doorgaat. En je leest: “In den beginne schiep God de hemel en de aarde...” En

dan beland je in het Bijbelboek Johannes. En daar ervaar je diezelfde woorden: “In den beginne was het
Woord...”

Och, u weet allemaal, wij hebben vier evangeliën: Matthéüs, Marcus, Lucas en Johannes. Ze lijken allemaal een beetje op elkaar. Maar Matthéüs en Lucas hebben de geschíedenis laten zien van de Here

Jezus. Die beginnen met een eigen geboorteverhaal. En Marcus begint met het werk van de Here Jezus
Zelf.
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Dan Johannes... Die laat als het ware zien dat de schepping opnieuw begint. Een nieuw scheppings-

verhaal. Johannes laat ons de nieuwe tijd zien. De oude tijd was duisternis, maar de nieuwe tijd is licht.
En Johannes getuigt van het Licht der wereld. God spreekt op de eerste bladzijde van de Bijbel en God

spreekt ook door de evangelist Johannes: “In het begin was het Woord...” Er werd gepraat door God. Wij
hadden weer het zicht op God.

Ja, de Joden hebben een andere jaartelling. Die beginnen niet bij de geboorte van Jezus, nee, die

beginnen bij de schepping. Die leven nu in het jaar 5771. Maar christenen hebben gezegd: “De schepping is belangrijk, maar de herschepping, de geboorte van Jezus is veel belangrijker.” Toen zijn ze

begonnen met het jaar 0, het geboortejaar van Jezus. Al bleken ze zich achteraf een paar jaar vergist te
hebben.

Kerstfeest is in feite dat nieuwe begin, waar Johannes het in zijn evangelie over heeft. Als je een

verjaardag viert, wordt die opgesierd met een feest, soms met vlaggetjes en versiering. En nu gaat het
erom dat je het belangrijkste op zo'n verjaardag niet vergeet en dat is de persoon die jarig is. Ja, er is

natuurlijk visite en er wordt wat lekkers in huis gehaald. Dat mag allemaal. Als je het belangrijkste maar
niet vergeet. Want het gaat niet om het lekkers en het gebak, nee, het gaat om de persoon erachter.

Dat gevoel heb ik vaak met Kerst. Het gaat om alle mooie dingen er omheen, maar de verjaardag van
Jezus, de Persoon erachter, wordt vaak vergeten. Kerstfeest lijkt op enorm veel glans en glitter, maar
soms blijven heel veel mensen ondanks dat licht toch in het donker.

Toen ik vanmorgen wakker werd, keek ik naar buiten en was het donker. Het was al half negen toen het
een klein beetje begon te dagen. Stel je voor dat we niet in dat mooie Nederland woonden, maar in
Lapland. In deze tijd wordt het bij de Lappen helemaal niet meer licht. Altijd donker. Maar ook die

mensen weten dat één keer die donkerte voorbijgaat en dat het licht weer komt en dat het over een half
jaar licht zal zijn.

Ja, dat is ook wat: leven tussen licht en donker... Stelt u zich eens voor dat het nooit meer licht zou

worden en dat het altijd donker zou zijn op deze wereld. Weet u wat er dan gebeurde? Dan groeide er
niets meer. Dan zou er niemand in deze prachtige kerk een bloeiend gezicht hebben. Dan zou je niet
kunnen leven, dan was het donker. Want het is het licht dat het leven geeft.

Daarom heeft de hele mensheid dat vroeger gevierd. Bij de Germanen: Midwinterfeest, het Zonnewendefeest. Dan maakten ze herrie, want die donkere goden moesten weg. De dagen moesten weer langer

worden en dan zetten ze bomen binnen en maakten licht en vierden dat feest. “De kerstboom,” zeggen
sommige mensen, “is er nog van overgebleven.” Staat gezellig. Niks mis mee, koster. Ik vind het
prachtig in deze kerk. Als je, als je dat maar niet ziet als het énige.

Ook rondom deze feestdagen vieren de Joden een heel speciaal feest: het Chanoekafeest. Ook zo'n feest
met lichtjes. Die lichtjes hebben wij ook thuis aangebracht door middel van kleine waxinelichtjes.
Prachtig, die waxinlichtjes.

Wist u dat er tegenwoordig ook “waxinechristenen” bestaan? Ja, als er wat gebeurt in je leven, als er
zinloos geweld is, dan zet je een lichtje neer. Dan denk je ergens aan. Waxinechristendom...

Hé, oppassen! Ga je zomaar aan voorbij. “Het belangrijkste,” zegt Jezus Zelf, “in deze donkere wereld

ben Ik, het Licht der wereld. Wie Mij volgt zal nimmer in de duisternis leven.” Kerst is meer. Jezus is het
Licht waar niemand buiten kan.

Daar heeft Jesaja al van getuigd: “Sta op en schitter, want je licht is gekomen. Over jou schijnt de luister
van de Heer.” Dat is heel positief: je gaat schitteren. Daar zit het woord schitterend in. Die Bijbellezing
van Jesaja wijst al naar het Kerstevangelie. Dat gedeelte is het hart van het boek Jesaja. Daar staat

boven: “Sion is de vreugdebode.” In deze verzen lees je dat je de Heer over je hebt. Je licht komt eraan.

Er is uitzicht. Er is perspectief. En wij? Wij mogen leven in dat Licht.
Weet je wat er dan gebeurt als je een klein beetje glans gaat verspreiden? Dat anderen gaan kijken naar

jouw licht. Door de glans van jouw schijnsel wordt een ander verlicht. Dat is geen kunst of namaak, nee,
dat is echt en puur en transparant. Dan word je - zoals mijn kleinkinderen het zingen - een kaarsje
brandend in de nacht.

Bent u dat al? Zo'n klein kaarsje dat brandt midden in de nacht? Jesaja zegt: “Het volk dat in duisternis
wandelt, zal een groot licht zien.” In uw duisternis is een licht opgegaan. En je mag schitteren. Je mag
een kaarsje zijn brandend in de nacht.

O ja, geen nepglans gebruiken. Je niet terugtrekken achter kerstdiners en kerstkransen. Het echte

Kerstfeest niet vergeten. Geen kip, kalkoen en konijn - het mag allemaal - maar hou Jezus, het Licht
toch in de gaten. Kerstfeest vieren met Jezus, dat is meer. Dat is nu echt Kerstfeest.

En als je dat doet, krijg je ook het licht te zien van een ander rijk: het rijk van Jezus, waarvan de glans zo
zal zijn, dat er een lichtstad zal zijn met gouden poorten en straten van goud. Daar mag je je Heer

ontmoeten. Daar staat de Bijbel vol van. En als je echt in dat licht wandelt, heb je die stralende toe-

komst. Want Kerst is meer: Kerst wil je groot maken, wil je mooi maken. Kerst is in feite de echte glans
in je leven.

Nu moet ik even ernstig worden: Of is daar in uw leven geen plaats voor? Dat kan, hè. Een plaats was er
ook voor Jezus niet in de herberg. Geen plaats voor het Koninkrijk van God. Geen plaats voor het Licht.
Altijd in de duisternis willen leven, daar voel je je goed bij. Oei... Wil je Jezus niet? Jezus kwam in onze
duisternis. Er was geen licht in die donkere stal. O ja, er kwamen nog een paar herders; die waren niet
zo glanzend. Die hoorden er niet bij.

Er zijn heel veel mensen in deze wereld die denken dat ze er niet bij horen. Die worden gepest. Die zijn
alleen. En nu moet je oog hebben voor een ander, want als je oog hebt voor die ander, ga je weer dat
licht uitstralen. Dan ga je dat licht van Jezus doorgeven en ga je die glanzende toekomst tegemoet.

Genesis begint met het licht. God zegt: “Er is licht!” De mens maakt de duisternis en in die duisternis

zorgt God weer voor het licht. Want de Bijbel eindigt met het paradijs, het hemelse paradijs, dat uit de
hemel neerdaalt. En wij zijn onderweg... van licht.... naar licht. Dat is nu de Adventsverwachting. En u
kunt nóg in het licht gaan staan. Je kunt je nóg laten verlichten door het leven met Jezus.

Nu zeg ik niet, lieve mensen, dat die rijk gedekte tafel op Kerst niet mag. Jazeker. En nu zeg ik niet dat

dat lekkere eten op Kerst niet mag. Jazeker, geniet er maar van. En ik zeg ook niet dat gezelligheid niet
mag. Ik hoop dat u heel veel vrienden ontmoet en dat u een lichtje bent. Maar Kerst is meer: dat is de

glorie van de Heer. Dat is de geboorte van je Zaligmaker. In de kerk wordt erover verteld en je wordt er
warm van. Daar zie je Jezus liggen in de kribbe en je knielt neer en je zegt: “Dat heeft U voor mij
gedaan.”

Als je naar Bethlehem gaat, vind je geen kribbe. Nee, dat is maar één keer gebeurd, tweeduizend jaar

geleden. Tweeduizend en tien jaar geleden, ietsje meer. Dat hoeft niet meer. Eén keer was genoeg. Je

mag er wel aan denken en door Jezus mag je thuiskomen bij de Vader. Dan is je hart brandend en ga je
dat licht doorgeven. Dan neem je je kleinkinderen op je schoot en dan vertel je wat er in je hart leeft.

Misschien heb je er nooit met je vrouw over gepraat, maar dat ga je dan doen. Dan heb je het zicht op

Jezus, dan heb je het zicht op de toekomst. Dan ontdek je dat de duisternis en het verdriet het mogen

afleggen tegen het licht. Want ze redden het niet tegen het Licht van de wereld. Ze redden het niet tegen
Jezus. Daar is het Licht midden in de velden van Efrata. Licht... Een hemels koor van engelen en ze
zongen! Zie je daar Gabriël? “U is heden de Lichtbrenger geboren: God uit God, Licht uit Licht.”

En op de laatste dag van de wereld wordt het eeuwig licht. Dan gaat de hemel open en kun je de Heiland
zien: het Licht van de wereld. Het moet misschien in de wereld nog wel donkerder worden. Dat kan,
maar... God komt. En wat Hij ons vanavond wil leren is dat wij geven moeten om een ander, dat wij

liefde moeten geven naar de mensen om ons heen, dat je dwars door tranen heen een lichtdrager mag
zijn in deze donkere wereld.

Mannen van Jeruël, dan val je op en ga je zingen. Lieve mensen, in die donkere wereld val je op, want
alle mensen kijken donker maar wij weten van het Licht.

Wat is Kerst nog meer? Dat het in mijn duistere hart licht wordt. Weet u waarom? Omdat Jezus daarin wil
wonen en omdat Hij het licht wil laten schijnen in je hart. “Kom dan maar in mijn hart, Heer Jezus. Voor

U geen plaats in de herberg, maar wel in mijn hart.” En ook, ook in uw hart. Want wat is Kerst nog meer?
Naast gezelligheid en liefde is het ontdekken dat je Jezus kent en dat Hij met je meegaat.

Ik wens u een hele rijk Kerstfeest toe. En ik hoop dat u allemaal zegt: “Mag het dit jaar ietsje meer zijn?”
Dan beleeft u echt Kerstfeest en dat Kerstfeest... smaakt naar meer. Amen.

