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Kerstnachtviering: ‘Dat wij elkaar behoeden en doen leven’ 

Thema: Omarm elkaar met alle vurigheid 

Overweging  25 december 2014 – Hans Ernens 

 
 

 

“...  Wij hier, dat hele kleine plukje mensen,  

kunnen het verschil al maken. 

Wij zijn nog steeds Zijn leerlingen  

en daarom is het zo machtig mooi dat jullie allemaal gekomen zijn vanavond  

om welke reden dan ook ...” 
 

Eerste lezing: Lucas 2, 1-12 

Tweede lezing: Lucas 2, 13-20 

Derde lezing: Een witte kerst - Godfried Bomans 

 

 

 

Welkom en inleiding   

Beste mensen, van harte welkom hier in de 

Duif waar we traditie getrouw de Kerst nacht 

met elkaar vieren. 

De Duif waar ook dit jaar tientallen 

vrijwilligers al weken lang bezig zijn geweest 

met de voorbereidingen om jullie een 

bijzondere Kerst nachtviering te laten 

beleven. 

Het koor heeft er de nodige repetities 

opzitten, de kerk is versierd, het Kerst brood 

en wijn is ingekocht en er staan weer 

honderden stoelen klaar en dat allemaal 

nadat we in de vroege avond de Kerst viering 

voor de kinderen al weer hebben afgerond. 

En we zijn er weer klaar voor. 

Wees dus van harte welkom in deze kerk en 

in onze oecumenische basisgemeente, waar 

iedereen, wie je ook bent en wat je ook 

geloofd- of niet- altijd welkom is. 
 

Mijn naam is Hans Ernens en ik ben 

voorganger hier in de Duif en zing ook in het 

koor. 

Welkom ook namens Henk Kemper, onze toegewijde dirigent en zelf ook voorganger hier in de 

Duif met wie ik samen voorga. 

Welkom aan het Duif koor, pianiste Irina Antonova en jullie allemaal. 
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Toen ik in september tijdens de voorgangers vergadering aangaf best eens met Kerst nacht 

voor te willen gaan, zei een collega letterlijk, 

“ oef, das best eng als je achter het altaar staat en je kijkt naar zo, n grote menigte.” En dat 

klopt…. Maar ik voel me tevens ook gesterkt door jullie komst in groten getale en de energie 

die jullie mij geven. 
 

Want inderdaad, ook dit jaar mogen we ons weer verheugen op een volle kerk en zijn jullie 

verwachtingen waarschijnlijk weer hooggespannen. Want hoe zal de Kerstboodschap van dit 

jaar luiden? 

Ik ben op zoek gegaan naar een alles omvattende Kerstboodschap. 

En dat is nogal wat; want hoe kan ik jullie iets meegeven waar je wellicht morgen nog even 

aan terugdenkt of beter nog, doorgeeft? 
 

Vooral misschien voor degenen die we hier alleen met de Kerst nacht verwelkomen; kom je 

grotendeels voor de sfeer en symboliek van Kerst? 

Prachtig koor muziek krijg je ook gepresenteerd, dus alle ingrediënten voor een’ feel good 

night’ zullen aanwezig zijn. 

Op hoop je toch op iets meer dan “ komt allen tezamen”?  

Zit er ergens toch een stukje God in jou verborgen?  
 

Zie je, ook mijn verwachtingen zijn hooggespannen en dat maakt het voor ons allemaal 

verwachtingsvol; een passend woord tijdens de nacht waarin we de geboorte van Jezus 

Christus herdenken en vieren. 
 

Kerstfeest betekent Christusfeest. In het Engels zie je het beste dat het woord Christus erin 

hoort: Christmas. Het is het feest van de geboorte van Jezus Christus 

De geboorte van een kindje in een kribbe dat symbool staat voor de geboorte van nieuwe 

hoop, licht, vrede en oneindige liefde. 
 

De liefde waar ieder mens naar hunkert en de vlam van de hoop voedt… en die nooit mag 

uitdoven, nooit….zelfs niet na zo, n rampzalig jaar als 2014. 

Die vlam die ons verlicht en verwarmt en ons kan aanwakkeren elkaar te omarmen, te 

troosten. 
 

Geniet van deze Kerst nacht, droom weg bij mooie muziek, laat de maalstroom van gedachten 

in je hoofd voorbij vliegen en laat je inspireren. Wat zou jouw Kerstboodschap zijn dit jaar? 

Welke gedachte wil jij aan je geliefden meegeven? 

Denk er maar eens over. 
 

Maar voor nu: lach even naar je medemens die naast je zit en lach vooral ook even in 

gedachten naar jouw geliefden die er dit Kerst feest niet meer bij kunnen zijn… Hun 

nagedachtenis zij tot zegen. 

Omarm het goede tijdens deze viering; het puur mens zijn zoals de Schepper dit heeft 

bedoeld. 
 

Heer, ontsteek in ons hart een vuur van intense vreugde, zodat de hele wereld zal zien dat U 

ons niet vergeten bent. 
 

Ik wens ons een mooie  Kerstnacht viering toe. 
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Overweging Kerst 2014 

Hoe zou mijn Kerstboodschap voor jullie moeten luiden dit jaar? 

Ik ben niet specifiek op zoek gegaan, maar heb mij simpelweg laten inspireren op de golven 

van de hektiek zo vlak voor Kerst en daar valt niet aan te ontkomen!  
 

Mijn oog valt wel eens op een opmerkelijk berichtje vanuit het Vaticaan; zoals dit jaar vlak 

voor Kerst, waarin Paus Franciscus  in een boodschap aan de kardinalen en de bisschoppen van 

de gelegenheid gebruik maakte om maar liefst 15 zonden op te sommen die hij in 2015 graag 

uit het Vaticaan zou zien verdwijnen. Een wat onzalige Kerstboodschap. 
 

Paus Benedictus op zijn beurt heeft een aantal jaren geleden in zijn Kerstboodschap de 

mensen gevraagd om verder te kijken dan de glitter en glamour van Kerstmis.  

'Laat ons God vragen om door de oppervlakkige glitter van dit seizoen heen te kijken om daar 

het kind in de stal van Bethlehem te ontdekken, om ware vreugde en echt licht te vinden', 

preekte de leider van de ruim 1miljard katholieken in de wereld destijds. 
 

Dit stukje tekst bleef hangen. De ware vreugde vinden? 

Kan ik daar iets mee of is die Kerst vreugde tegenwoordig alleen nog maar veel eten, veel 

glitter en een klein stukje sentiment? 

Waar vind ik nu toch die ware kerstgedachte? 

Ik keek eens naar alle ontvangen Kerstkaarten en de diversiteit ervan. 

En hoe origineel en creatief ook; de meesten wensten ons fijne feestdagen, gezellig dagen of 

vrolijke dagen toe. 

Daar is natuurlijk niets mis mee, maar terwijl we zalig hebben gegeten, we op een Goddelijk 

eiland op vakantie waren; wensen wij elkaar tegenwoordig een vooral gezellig Kerst feest toe. 

Is zalig te oubollig geworden voor Kerst en ligt de nadruk alleen nog op gezellig? 
 

En passent kijk ik even naar buiten, het is al vroeg donker en de gloed van licht over de straten 

is opmerkelijk. 

Gordijnen van lampjes hangen voor het raam, balkon of terrassen zijn verlicht en uiteraard 

een kerstkrans op de voordeur, met lampjes. 

Mensen maken hun huis gezellig, daar is niets mis mee, maar ik voel nog geen Kerst gedachte 

opkomen in al die gezelligheid. 
 

Nog steeds mijmerend over een inspirerende Kerstboodschap, stap ik in de auto om met Rui 

(mijn man) “gezellig” naar het tuincentrum te rijden. 

Het lijkt wel of we in de Efteling zijn aangekomen. 

De speciaal ingehuurde parkeerwachters met Kerstmuts dirigeren je naar een parkeerplekje 

en roepen al glimlachend “ ho ho ho”  

Ik voel een haast onbedwingbare drang opkomen om over zijn tenen heen te rijden. Das geen 

goed Kerst gevoel voor dit moment. 
 

Bij binnenkomst word ik haast verblind door een zee aan ballen, slingers, lampjes en 3D-

engelen. Het tuincentrum is een Kerstmarkt geworden. 

Ik ga zelf op zoek naar een Kerststal; wat traditioneler. Nou ja, traditioneler? 
 

Er was een speciale Kersstal aanbieding waar een groot reclamebord boven hing; “deze 

Kerststal is zonder het kindje Jezus, die kunt u verkrijgen bij de kassa “. Huh? Bij een ander 

schap staat bij een Kerststal: ‘ Pas op! Het Kindje ligt los in de kribbe! 

Wie het zomaar oppakt riskeert dat het uit zijn krib valt! ‘ 
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Steen op steen, dus stuk. De feestelijke vloer geeft niet mee, zelfs niet voor een Christuskind. 

Tja….Ik zie het in gedachten voor me en denk; 

Is dit eigenlijk niet een veelzeggend beeld van wat er met dat kind is gebeurd? 

Is Jezus voor sommigen van ons niet allang kapot gevallen op de harde vloer van ons nuchtere 

verstand en op de zerken van onze verwachtingen in een wereld van schijn zekerheden? 

“Das geen blijde boodschap Hans, daar komen de mensen niet voor” denk ik. 
 

Uiteindelijk thuis gekomen met toch nog wat leuke vogeltjes voor in de boom lees ik op de 

bank een artikel van Arjan Lock in de Kerst editie van het blad Visie. Het grijpt me aan. Arjan is 

net terug van een 5 daags bezoek aan Liberia. 

De President van Liberia wenst een ebola-vrije Kerst in haar land. 

En ondanks  deze vreselijke ziekte, wordt Kerst er waarschijnlijk intenser beleefd dan in ons 

ebola-vrij Nederland, zo wordt beschreven. 

Menselijkerwijs gesproken is Liberia op dit moment de hel op aarde. 
 

En toch….Ondanks het ontzaglijke leed en al die vers gedolven graven zeggen Christenen daar 

vol overtuiging dat ze God ervaren.  

Hebben zij de Kerstboodschap ondanks al die ellende dan wel begrepen? 

Is Jezus’ komst naar deze wereld meer dan iets dan wat wij vooral met onze mond belijden en 

een keer per jaar vieren? 

Komt het door onze nadruk op al die gezelligheid, overvloed van drank en voedsel dat de 

echte boodschap van Kerst hier minder landt dan daar? 

Voor gelovigen in Liberia is Jezus een levende werkelijkheid in goede en kwade dagen, zo 

omschrijft Arjan Lock. Wat een bericht. 
 

Johannes zegt het gewoon rechtuit: Jezus kwam in zijn eigen wereld. Hij had heel die wereld 

uit zijn liefde laten ontstaan. 

Maar toen Hij zelf in die wereld kwam en mens werd met heel veel liefde, toen hebben ze Hem 

uiteindelijk verguisd en vermoord. 

En wij verstoten Hem net zo. Als wij iemand uitsluiten. Bewust of onbewust iemand 

belasteren. Iemand haten. Met de massa mee veroordelen. Oorlog. 
 

Het dramatische jaar 2014 illustreert helaas opnieuw dat we Jezus zijn lessen van liefde, 

zachtmoedigheid en rechtvaardigheid ook vandaag de dag vrijwel nog steeds niet in praktijk 

kunnen brengen. 
 

Maar als wij die principes nog steeds niet goed in praktijk kunnen brengen; wat kunnen wij er 

dan hier met elkaar nog wel van maken? 

Hoe zal mijn kerstgedachte naar jullie dan uiteindelijk luiden? 
 

Ik denk dat de basis is en blijft; - en wat Jezus ook predikte- behandel anderen altijd zoals je 

zelf ook behandeld zou willen worden. 

Dat is de basis om die grote opdracht uit te voeren: elkaar lief hebben zoals Jezus zelf ons 

liefhad! 

En dat is lastig in een wereld waar wantrouwen, verwarring en dreiging ons schuwe hart doen 

twijfelen. 

En toch moeten we het proberen met elkaar, iedere dag weer. 

Geloven in Jezus’ boodschap van oneindige liefde. 
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In Johannes 13 zegt Jezus: Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief.  Zoals ik jullie heb 

liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat 

jullie mijn leerlingen zijn.’ 
 

En leerling zijn betekent dat je mag proberen iedereen lief te hebben en dat je mag bidden 

voor inzicht, zo vaak als je dat wil en kan. 
 

En indien we met en voor elkaar bidden en in elkaar proberen te geloven, geeft dat een stukje 

verlichting en hoop. 

De hoop die we niet altijd passief moeten ondergaan. 

Want je ziet zo vaak vreselijke dingen en je denkt “waarom”? 

Maar ik droom regelmatig over mooie dingen en denk “waarom niet”? 
 

Ik maak een kop koffie en kijk nog even naar de teksten van de liederen die we gaan zingen. 

Ik verdrink bijna in zoveel prachtige teksten en zing opeens spontaan weer de tekst van het 

lied ‘Herschap ons hart’ …. en weet het nu zeker. 
 

Daar staat mijn Kerstboodschap voor jullie, het stond er al in de advent weken en het staat ook 

op jullie boekje. Het was er al die tijd al. 

 

‘Dat wij elkaar behoeden en doen leven’ zal mijn oprechte Kerstboodschap voor jullie zijn. De 

Kerstboodschap van de Duif. 

Lees later de mooie tekst van dit lied nog eens in je boekje en laat dit op je inwerken. Hier gaat 

het om. 

Kun je er wat mee? Verbindt die tekst dan eens met je eigen Kerst gedachte die spontaan in je 

opkwam tijdens deze dienst. 

Welke Kerst boodschap geef jij straks aan je dierbaren mee? 

Deze nacht is er geen Messias geboren, maar wij moeten in zijn boodschap van 

onvoorwaardelijke liefde blijven geloven. 

En dat is soms heel lastig voor ons overheersende ego. 
 

Maar toch: 

Wij hier, dat hele kleine plukje mensen kunnen het verschil al maken. 

Wij zijn nog steeds Zijn leerlingen en daarom is het zo machtig mooi dat jullie allemaal 

gekomen zijn vanavond om welke reden dan ook. 

Jullie zijn er. En dat is goed. 

Want jullie kunnen de boodschap van liefde verkondingen, door te beginnen in je eigen 

straat, je school of waar dan ook. 
 

Elkaar te behoeden en doen leven. 

Want waar mensen zoals hier in de Duif samen komen ontstaat verbondenheid en 

genegenheid; een prachtige basis voor liefde. 

De allesomvattende boodschap van Jezus. Verspreid die boodschap!   

Wees gewoon goed voor elkaar. 

Wees een stukje God voor elkaar, nu met Kerst en in het nieuwe jaar. 

En vergeet elkaar straks niet vurig te omarmen. 

Want dat is men-zijn op zijn mooist; zoals Jezus dat heeft bedoeld.  
 

Een zalig Kerstfeest. 
 

Amen. 


