
 

 

OVERWEGING  

 

Lang geleden, toen ik nog een meisje was, moest ik in de week voor kerstmis op school een 
spreekbeurt houden. Alle mogelijke diersoorten waren in de klas al aan bod geweest, 
verschillende landen en allerhande beroepen. En vertwijfeld zat ik in de huiskamer, zoekend naar 
een onderwerp. De radio stond aan, dat was vaak het geval bij ons thuis, en toen ons mama de 
kamer binnen kwam, zette ze ‘m uit. ‘Hè even stil’, zuchtte ze, en ging in de grote leunstoel zitten. 
En ik denk dat de stilte die toen viel haar ongemerkt op een idee bracht want ineens zei ze tegen 
me: ‘’Je kunt je spreekbeurt misschien wel houden over het liedje Stille Nacht. Weet je hoe dat 
ontstaan is?”. Ik pakte het zwarte krukje uit de keuken en ging bij haar stoel zitten. En zo leerde ik 
over de legende van het lied. 
 
Het lied zou meer dan 200 jaar geleden ontstaan zijn in een bergdorpje in Oostenrijk. Op de dag 
vóór kerstmis bleek het orgel kapot en kwam er plotseling geen enkel geluid meer uit. Iedereen in 
rep en roer maar de organist en de kapelaan gingen bij elkaar zitten. “Toen was het ook een stille 
nacht”, mijmerde de kapelaan. En hij nam pen en papier en dichtte verder. De organist pakte zijn 
oude gitaar en zocht naar een melodie. En zo geschiedde dat er die avond in de stille nachtmis 
van die kleine parochiekerk geen orgel klonk maar een nieuw lied. Het lied werd het meest 
beroemde kerstlied over de hele wereld. Het is in meer dan 100 talen vertaald en van Tokio tot 
New York wordt het gezongen. Het bijzondere aan dit verhaal is hoe juist vanuit de stilte zoiets 
groots kon ontstaan. 
 
De nacht waarin Jezus werd geboren is heilig en stil, zo zingt het lied. Nu heeft stilte verschillende 
dimensies maar in die nacht is géén sprake van de stilte voor de storm, die benauwende,  
drukkende sfeer vlak voor een onweersbui. Het lied duidt ook niet op de stiekeme stilte. Je-weet-
wel op kousenvoeten zachtjes sluipen en je adem inhouden zodat niemand hoort dat jij je iets aan 
het toe-eigenen bent wat je eigenlijk zelf ook ongeoorloofd vindt. Het gaat evenmin om de 
gewapende stilte; het mokkend niks meer terugzeggen in een ruzie. En het is ook niet de laffe 
stilte, het moment dat iedereen het ergens over eens is en jij niet durft te zeggen wat je er écht 
van vindt. 
 
De stilte van de heilige nacht is anders. Het is een stilte die voortkomt uit ademloze verwondering 
en grenzeloze eerbied. In die stilte gaat de storm liggen, hoeft er niets stiekem en is alles al 
gezegd. Angst mag wijken en plaats maken voor hoop. Weerstand en strijd worden opgegeven. In 
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die stilte ontstaat rust en groeit het respect voor het goddelijke geheim van het leven. En opent 
zich ruimte voor reflectie, voor verandering, verbetering. 
Met Kerst is God het zélf die de verandering inzet. Als teken van onvoorwaardelijke liefde komt 
Hij ons tegemoet in de gestalte van een weerloos Kind, geboren in erbarmelijke omstandigheden 
en verkondigd aan mensen aan de rand van de samenleving. God breekt in in de geschiedenis van 
mensen, als een teken van hoop voor alle tijden. Hij wordt: God-mét-ons. 
 
En dat doet Hij in de nacht. In de nacht die symbool staat voor alles wat donker is om ons heen. 
En het ís donker momenteel. Met ontheemde vluchtelingen aan de randen van Europa, een 
klimaatcrisis die aangepakt moet worden, een pandemie wereldwijd. Het voelt alsof we allemaal 
in het duister tasten en we niet weten welke weg we moeten gaan. En in die duisternis, met die 
vertwijfeling in ons hart staan wij bij de stal. Met om ons heen ook nog es veel lawaai, meningen 
en standpunten die krachtig uitgesproken worden. Daarbij lijken groepen steeds meer lijnrecht 
tegenover elkaar te staan en worden tegenstellingen aangescherpt en extremen groter. Veel 
mensen reageren op de social media met negatieve kritiek op elkaar. Bekende Nederlanders 
krijgen ongekende haatmails. Politici, wetenschappers, artiesten; ze worden regelmatig bedreigd 
en geïntimideerd. En dan te bedenken dat juist in de stilte genezing schuilt! Een bekende 
psycholoog noemde ooit rust, het ervaren van stilte, als één van de oplossingen voor 
levensproblemen. “Wie van richting wil veranderen moet eerst stilstaan.” 

 
Kerst is een tijd om stil te zijn. In menig kerstlied word je dat gewaar. Het is alsof alles rond kerst 
fluistert en zachtjes zegt: “Bezin je, sssst...., wees stil....” Iemand heeft ooit eens gezegd: ”Als je de 
stilte uit kerstmis weghaalt houd je een kermis over”. Haal de letters “S T” uit kerstmis weg.... 
sssttt.... en je hoort het lawaai van de kermis al in je oren! Een kerstfeest zonder eerbiedige stilte 
is hooguit volksvermaak, kerstherrie. 
Maar in deze nacht worden we uit de schreeuwerige kermis van het leven weggehaald. Om stil te 
worden. Om te stoppen met al onze kouwe drukte. Niet alleen met kerstmis, maar liever langer: 
ons hele leven. Om onze hoogmoed af te leggen, onze onverdraagzaamheid, onze verbittering en 
teleurstelling. Het gaat er om dat we met Kerstmis weer stil worden en vanuit die stilte ervaren 
dat we ‘ja’ willen zeggen tegen het Leven, tegen het kwetsbare Kind in de kribbe. Om ons zó te 
openen voor Gods verbondenheid met ons. Én daarover verder te willen nadenken.  
Maria is ons daar in voorgegaan. Nadat de herders haar verteld hadden dat haar kind een Zoon 
van Godswege is, dat Hij voorbestemd is om het Licht in de wereld te brengen, bewaarde zij die 
woorden in de stilte van haar hart. Ze bleef erover nadenken. Een Kind, een nieuw begin, een 
schone lei, de hemel op aarde. 
 
Daarom, wees stil, kom wat dichterbij. Dit Kind van Bethlehem zoekt met jou naar diepe vrede, 
naar de aanvaarding van al wat is. Dit Kind reikt je nuance aan, hoop, liefdevolle toekomst, 
als een wonder om stil in je hart lief te hebben. 
 


