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Ja, lieve mensen: een warme Kerst in een koude stal. Nu, de weersvoorspelling geven een warme Kerst.
Het wordt misschien wel de warmste Kerst die we de laatste tijd gehad hebben. Maar die koude stal?

Daar zie je maar heel weinig van. Want het Kerstfeest wordt opgetuigd. Het Kerstfeest wordt gemaakt tot
een heel symbolisch gebeuren: herders, een stalletje en daarin is het beslist niet koud. Mensen willen
Kerstfeest als een heel warm feest ervaren: een prachtig gedekte tafel, lekker eten, gezelligheid.

Maar er zijn ook mensen die enorm opzien tegen dat Kerstfeest. Al die drukte… De eenzaamheid, omdat
je soms leven moet met een lege plaats. Nee, dan ervaar je beslist geen warmte.

Maar er zijn ook mensen die zeggen: “Kerst is veel meer. Kerst is de geboorte van Jezus, onze Verlosser,
onze Zaligmaker.” In de kerk wordt erover verteld en dát verhaal maakt je juist echt warm. Je hoeft niet

meer alleen te zijn. Je mag mensen vertellen van een Vader die uit liefde Zijn Zoon gaf voor de mensen.
En je mag weten van een Kind in een kribbe. Vanavond niet stil blijven staan bij een lege kribbe. Want

door Jezus’ komst wordt het mogelijk gemaakt dat je weer thuis kunt komen bij… Vader. En Vader wil
niets liever dan dat je thuiskomt bij Hem. Dan word je warm van binnen. Is dan je hart niet brandend?
Een warm Kerstfeest. En Kerstfeest is blijdschap.

Nu de vraag: heeft u wel eens iemand blij gemaakt? Dat is het mooiste wat er is: mensen blij maken. Dan
heb je een blij gezicht en zien mensen er gelukkig uit. Als je een kind blij maakt door iets te geven, dan
straalt het. Het hele bestaan van dat kind is dan blijdschap. Heeft u wel eens iemand blij gemaakt? Dat
zou u deze dagen kunnen doen.

Daarom heb ik ook dat stukje gelezen van die jongen die bij vader weggelopen was. Bij ons bekend als

De verloren zoon. Jezus vertelde altijd van die prachtige verhalen toen Hij daar rondwandelde door
Israël. En de Farizeeën en de Sadduceeën liepen achter Hem aan en ze morden: “Hij ontvangt weer
zondaars als vrienden en Hij eet zelfs met ze.” Wat heeft Jezus in Zijn leven een last gehad van al die
mensen. Ze begrepen Hem niet. Ze wilden Hem niet begrijpen.
En dan? Dan pákt Jezus ze en vertelt Hij een paar verhalen. Die staan in Lucas 15. Moet u maar eens

nalezen deze week. Naast dat prachtige Kerstverhaal ook Lucas 15. Alle drie over dezelfde boodschap.

De boodschap van blijdschap in de hemel. Het lijkt een lied met elke keer weer hetzelfde refrein. Het is
als een warme deken om je heen. Prachtig…

Drie coupletten: een verloren schaap, een verloren penning en een verloren jongen. Ze worden ook

steeds kleiner in aantal. Honderd schapen, tien penninkjes en één zoon.

Ja…. Zo’n tafereel is prachtig. Je ziet daar zo’n dorpstafereeltje en je ziet een herder terugkomen met
zijn schapen. Hij heeft ze geteld en dan telt hij er maar negenennegentig. Hij is er één kwijt. Dat was

natuurlijk voor hemzelf verschrikkelijk als hij zo’n schaap kwijtraakte. Dus die herder gaat op zoek. En
als hij terugkomt, schreeuwt hij het uit: “Ik heb hem! Ik heb hem teruggevonden. Het is me gelukt.”
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Nu, in de stal wordt een herder geboren: Jezus. Hij is dus een geboren herder. Jezus is het beeld van die
herder, die zijn schapen zoekt. Daarom noemt Hij Zichzelf in de Bijbel: de goede Herder. En toen Jezus
ouder geworden was, preekte Hij op een heel speciale manier. Ik doe dat zelf ook wel eens, dat ik wat
beelden gebruik uit het dagelijks leven om de diepere betekenis te laten zien van het Woord van God.
Jezus was een geliefd spreker en heel veel scharen volgden Hem. Duizenden mensen liepen Hem na.

En dan? Farizeeër, let op! Het komt een klein beetje dichter naar je toe. Zie je daar dat vrouwtje bezig?

Ze is wat kwijt… op zoek naar een penning. In gedachten zie je: alles in huis van zijn plaats af. De stromatten en de kussens, alles naar buiten, vloer geveegd om dat ontbrekende te vinden, zo’n ketting met

aan beide kanten vijf van die hangertjes. Misschien wel gekregen van haar geliefde toen ze trouwden. En
nu is het geschonden. Vier aan de ene en vijf aan de andere kant. Dan ben je wat kwijt. Je mist iets en je
gaat op zoek. Misschien wel grote schoonmaak. En als ze het vindt? Dan is ze zo gelukkig! Vriendinnen
erbij, vrienden! “Gevonden!” Blijdschap? Ja, blijdschap bij haar.

Nu, dat vrouwtje is het beeld van God. God, die op zoek gaat naar mensen als ze vermist worden. Kent u
de Bijbel? Dat is al begonnen op de eerste bladzij. Dat is al begonnen als de zonde komt en de mens

wegkruipt. Dan gaat God op zoek: “Ik ben incompleet en het moet weer compleet worden.” En dan klink
het door de wereld: “Mens! Mens, waar ben je?” God zoekt mensen. Daarom is die Kerst zo warm. God
zoekt op het Kerstfeest naar u., naar jou en naar mij.

Dan het verhaal van die verloren zoon. Dat kent u, hè? Ik zou misschien beter kunnen zeggen: de

gevonden zoon. Je zou misschien ook wel kunnen zeggen: het verhaal van de vader. Want dat is Kerstfeest: Vader op de uitkijk. Weer zo’n beeld uit het dagelijks leven. Je ziet daar zo’n vader zitten op een
steen, wachtend op zijn weggelopen zoon, wachtend op zijn weggelopen kind. En weer dat geweldige
als hij hem vindt.

En als die zoon terugkomt, kijkt vader niet met strenge ogen om die deserteur de mantel uit te vegen.
Nee, niets van dat. Hij gaat hem tegemoet: “Kom, jongen….” Hetzelfde bij die oudste zoon: “Kom,
jongen, ga naar binnen, het feest meevieren. En beleef dan die warme Kerst.”

Heeft u wel eens iemand blij gemaakt? “Er is blijdschap in de hemel,” staat er, “over iemand die God gaat
zoeken.” Dan wordt het in de hemel een warme Kerst. Heeft u wel eens iemand blij gemaakt? Zomaar

een vraag op deze zondag. Ik ontmoet ze dagelijks, mensen die niet blij zijn. Mensen die bang zijn voor
de toekomst. Mensen die het soms niet zien zitten. Mensen die weten: als ik niet verander, dan ben ik
verloren.

Nu, Lucas 15 leert ons dat we verloren zíjn. Maar dat we ons door Jezus, dat Kerstkind laten vinden. Je

kunt zelfs keurig in de kerk zitten, heel fatsoenlijk leven en Jezus niet kennen in je hart. Dan zit je nog
steeds in die koude stal en is het nog steeds geen warm Kerstfeest. Een warm Kerstfeest kun je zelfs

beleven temidden van beruchte mensen die Jezus kennen in hun hart, omdat ze door Jezus gevonden

zijn en een warme uitstraling hebben. Maak je soms wel eens mee, een Kerstfeest tussen mensen. Dan
denk je: wat moet het worden? En dan voel je de warmte en de liefde.

God is op zoek gegaan naar verloren mensen. In die eerste Kerstnacht bukte God Zich voorover. In die
eerste Kerstnacht zond God Zijn Zoon. Echt de Grote Verloren Zoon. Hij stuurde Hem naar die koude,

kille stal. Armoediger kan het haast niet. En die Zoon is geworden de Herder die Zijn schapen zoekt en
die Zijn leven ervoor inzet. God wordt Herder.

Als je in die tijd van Jezus’ geboorte herder was, nou, dat was geen best beroep. Als je alles al geweest
was in je leven, dan werd je tenslotte maar herder. Als niemand je moest en de warmte weg was,

belandde je in een koude stal en werd je herder. Dat is Jezus geworden. En Jezus zoekt die verloren
schapen allemaal op. Wij zijn die schapen.

Nu eens eerlijk, vind je je zo verloren? Vind je je zo armoedig? Of denk je dat je het er goed vanaf

gebracht hebt in het leven? Net zoals die jongen die wegliep omdat hij een slecht rapport had. Hij durfde
niet naar huis: “Wat zou mijn vader zeggen? Hoe zou mijn moeder me aankijken?” Nee, wegstoppen.

Wij zijn ook van die scholieren op de school van God, die een slecht rapport hebben. De school van het
leven. En wij willen net als die jongen niet naar huis, omdat wij bang zijn voor de thuiskomst. Allemaal

rode cijfers, allemaal onvoldoendes. Wat brengen wij er vaak weinig van terecht. Eens eerlijk: zou u voor
de troon van God durven staan? Zou u voor de troon van God durven staan zonder Jezus?

Want Jezus heeft dat slechte rapport overgenomen op de kruisheuvel Golgotha. Onze slechte cijfers
werden verscheurd. Minnen werden kruisjes door Zijn rode bloed. Dan kom je met Jezus aan de poort

van de hemel en zegt Hij tegen je: “Vrees niet, Ik help je erdoor. Ik heb het volbracht.” En je krijgt een
nieuwe kans. Al die onvoldoendes van het doel missen, die worden weggedaan.

En bij die penning? Is het die vrouw die zegt: “Ik kan je niet missen.” En bij die schapen is het de herder

die overweegt: “Het schaap kan mij niet missen.” En bij die zoon is het de vader die je mist. Die op zoek
gaat naar je.

Warm feest? Ja, God op zoek. Hoe? Een armoedige stal, een koude stal. Daar komt Jezus vanuit het

warme nest van de hemel naar beneden in de kilte van ons bestaan. Jezus als Gods Zoon werd mens en

woonde tussen de mensen in. Ook Hij ervoer dezelfde kilheid. En nu? Nu wij. Je ziet dat God de warmte
achter Zich laat en in die koude stal gaat leven om mensen warm te maken.

Heeft u wel eens iemand blij gemaakt? God is op zoek naar u, naar jullie, naar mij. En als je die roep-

stem van God hoort, ga je aan je doel beantwoorden. Dan wordt het toch feest in die koude stal, want

dan kniel je neer bij het Kind in de kribbe en dan vraag je: “Ook voor mij heeft U die rijkdom, die warmte
ontzegd. Ook voor mij bent U gekomen. Ook voor mij?” “Ja,” zegt Jezus, “ook voor jou.”

Heeft u wel eens iemand blij gemaakt? Heeft u wel eens bij iemand een lach op het gezicht gezien? Dat
kan vandaag. Want je ziet het Kerstkind een lach op je gezicht toveren, omdat je als een arme zondaar
komt, moede en naakt, tot de God die zalig maakt. Dan kniel je neer in die koude stal en ontdek je vol

aanbidding Jezus. En je zegt: “Dank U, Heer.” Dan is het feest in de hemel, omdat weer een zondaar zich
heeft laten vinden door de levende God. En het wordt warm in je leven, want het zien van die stal neemt
de kilte weg en geeft de warmte in je leven terug als je gevonden wordt door God.

Soms kun je ’s nachts niet slapen en lig je wakker. En dan, midden in de nacht komt Jezus naar onze

wereld toe en dan wordt het misschien wel kil in die nacht, maar je wordt warm van binnen, want aan
een wereld verloren in schuld, wordt Gods belofte eeuwig vervuld.

God zoekt de warmte in een kille, kille stal. En als je Jezus vindt, dan heb je het geluk gevonden. “Ik zal

opstaan en naar de kribbe gaan.” En het wordt een stille nacht, een heilige nacht. Want Die ook mij eens
zaligen zal, wordt geboren in een kille, koude stal. En het enige wat je dan nog durft te zingen, dat is:
Amen, Gode zij de eer. Amen.

