
 

 

 

 
Verkondiging  
 
Hoe hoog staat ie bij u thuis? De verwarming, de kachel? Bent u ook een graadje gezakt? Een paar 
graadjes misschien? We hebben er alle reden toe! Dat gas slecht is voor het klimaat weten we al 
lang. Bij het verbranden van aardgas komt CO2 vrij, daardoor warmt de aarde langzaam op. En 
een deel van ons gas komt nog altijd uit Rusland. Een land dat al bijna een jaar lang een 
ongerechtvaardigde militaire agressie uitoefent op Oekraïne. Ik vertel u hier niets nieuws,  
dat door de oorlog de gasprijzen flink gestegen zijn heeft u ook al lang gemerkt. En niet alleen de 
gasprijzen… 
We leven in een tijd waarin meerdere crisissen ons bestaan treffen. Klimaatverandering met 
extreme hittegolven en droogte als gevolg, oorlog met wereldwijd vele vluchtelingen op drift,  
een energiecrisis, inflatie. En we waren nog maar amper bekomen van de covid-pandemie. 
Al met al heeft het gemaakt dat voor velen het wereldbeeld is gekanteld. We leefden in de waan 
van zekerheden, we dachten onaantastbaar te zijn en beschouwden stabiliteit als een gegeven. 
Maar de afgelopen jaren drukten ons met de neus op de feiten en deden ons beseffen dat onze 
aarde kwetsbaar is, net als onze economie, onze gezondheid, dat wij als ménsen kwetsbaar zijn. 
 
Een gekanteld wereldbeeld gaat hand in hand met nieuwe inzichten. Tijdens een crisis worden we 
vaak vindingrijk en zien we mogelijkheden die we anders laten liggen. Het woord ‘crisis' is afgeleid 
van het oud-Griekse krinein, dat "onderscheiden" of "beslissen" betekent. Letterlijk is het te 
vertalen als een tweesprong in de weg. Eén afslag leidt naar een verbetering, en de andere zorgt 
ervoor dat de omstandigheden slechter worden. Zo bezien heeft iedere crisissituatie twee kanten. 
De ene kant betekent aantasting, bedreiging en de andere biedt kansen en mogelijkheden. Ons 
gekantelde wereldbeeld geeft dus de kans tot ommekeer; een nieuw inzicht dat als een heldere 
ster aan het firmament staat. Een doel, dat ook al is het ver weg, ons tegemoet straalt, ons 
richting geeft. 
 
Maar vaak is de sterrenhemel bewolkt, hangen er flarden mist maken we ons zorgen en is er geen 
ster te zien. Heeft u wel eens gehoord van het woord ‘hemelhelderheid’? Het is een maat voor 
hoe donker het 's nachts is. De hemelhelderheid geeft aan hoe helder de hemel boven je hoofd is.  
In onze tijd, waar donkere wolken zich samenpakken is de hemel, symbolisch gezien, verduisterd. 
Ik bedoel, we hebben die heldere ster echt nodig om onze koers te kunnen bepalen. 
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Hier in de kerk hangt de ster recht boven de kroon, en natuurlijk hangt er ook één ster boven de 
kerststal. De plek waar een klein kwetsbaar goddelijk kind geboren werd. Maar waarom is die ster 
boven deze stál stil blijven staan? Hoezo aanschouwen we juist daar een groot licht? Wie is het 
kind in de kribbe? 
Dat kind wordt in het evangelie van vandaag een redder genoemd, een toekomstbrenger. Hij is 
nog maar een kind; klein en bijna naakt en pasgeboren. Volledig kwetsbaar en huilend wellicht, 
En juist in die kwetsbaarheid wordt hij Redder genoemd. Dat is wonderlijk! Juist in dat fragiele 
eerste begin van leven ligt blijkbaar redding verscholen. Als we beginnen bij het tedere gevoel dat 
dat eerste begin oproept dan komen we uit bij eerbied voor het leven. Haast vanzelf roept het 
gevoelens van bescherming op. Iets wat ons heilig is. En ik denk dat die basis nodig is om op de 
tweesprongen in de crisissen om ons heen de juiste keuzes te kunnen maken. 
 
Dat kind in de stal werd later in zijn leven een man wiens levenswandel en keuzes zo bijzonder 
waren dat mensen in hem de Zoon van God zijn gaan zien. Zo’n man had een bijzonder 
geboorteverhaal nodig. En wij, die elkaar jaar na jaar, eeuw na eeuw, dat geboorteverhaal 
vertellen, eren daarmee deze man, Jezus van Nazareth. En dan vooral zijn levenswijze, zijn 
dromen en idealen. We zeggen daarmee dat zijn ideeën over gerechtigheid en vrede nog altijd de 
moeite waard zijn. Dat we het leven willen verder brengen, dat we ons samenleven met elkaar 
willen optillen tot momenten van waarheid en echtheid. Ten diepste geven we door onze 
aanwezigheid hier vanavond te kennen dat we zélf tot leven geroepen willen worden. Dat ook wij 
willen werken aan een leefbare samenleving. dat we oog willen hebben voor een ander, minder 
bedeelden bij staan, dat onze eigen mening, onze eigen behoeftes 
  
Kerstmis is het feest van mens worden. Voluit en verantwoord mens in een grimmige wereld. 
De ster wees ons de weg en daarmee is het God zélf die de verandering inzet. God breekt in in de 
geschiedenis van mensen, Hij wordt: God-mét-ons. 
Mensen zoals u en ik die toekomst willen dragen, willen leven vanuit dit goddelijk streven om 
werkelijk mens te kunnen worden. Opdat we samen iets moois kunnen maken van onze 
werkelijkheid. Want de wereld heeft het nodig. U en ik, onze kinderen, onze naasten hebben het 
nodig. 
 
Zo wijst de ster ons nieuwe richting vannacht. En ik hoop dat u, wanneer u in 2023 op donkere 
momenten de hemel afzoekt naar de meest heldere ster, dat u dan terugdenkt aan deze nacht. 
En u zich weer de betekenis herinnert van die éne stralende ster. De ster waarin God ons richting 
geeft. 

 

 

 

 
 

 


