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Waarom met kerstmis naar de kerk? 
door Laurens Hogebrink

Jaarlijks wordt wereldwijd door honderden 
miljoenen mensen kerstmis gevierd, het feest 
van de geboorte van Jezus. Volgens het 
christelijk geloof maakte God hiermee een 
nieuw begin met de mensheid. Toch is over 
tijdstip en toedracht van de geboorte weinig 
bekend. Het was in elk geval ten tijde van 
keizer Augustus, die over het Romeinse rijk 
regeerde van 27 voor Chr. tot 14 na Chr. Maar 
het jaartal dat nu geldt als het begin van onze 
jaartelling is pas eeuwen later vastgesteld. 

Van de vier evangeliën zwijgen Marcus en Johannes over de 
geboorte. Hun relaas over Jezus begint als hij al ca. 30 jaar is. 
Lucas en Matteüs berichten er wel over, maar zij verschillen nogal. 
De evangeliën zijn in hun huidige vorm pas enkele tientallen jaren 
na het leven van Jezus op schrift gesteld en het geloofsgetuigenis 
was belangrijker dan de geschiedschrijving. Elk evangelie legde 
daarbij eigen accenten. 

Lucas vertelt uitvoerig en levendig over de kerstnacht zelf. Matteüs 
vermeldt de geboorte alleen in een bijzin. Maar de twee komen op 
het belangrijkste punt overeen: Bethlehem is de geboorteplaats, in 
het Romeinse rijk een uithoek, maar in de Joodse traditie de stad 
van de grote koning David (ca. 1000 voor Chr.). Uit zijn nageslacht 
werd de Messias verwacht, de redder van Israel. (‘Messias’ betekent
‘gezalfde’, in het Grieks ‘christos’.)

Lucas geeft de sleutelrol aan Maria, een eenvoudig meisje dat van 
een engel de boodschap hoort dat zij deze ‘redder’ zal baren, 
hoewel zij nog geen gemeenschap heeft met een man. Zij is wel al 
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uitgehuwelijkt, aan Jozef. De zwangere Maria en Jozef reizen 
vanuit hun woonplaats Nazaret naar Bethlehem, waar zij zich 
vanwege een volkstelling moeten laten registreren. Daar vindt de 
geboorte plaats in een onherbergzame stal. Het kind ligt in een 
voederbak (kribbe), herders in het veld zijn de eerste getuigen. De 
wereldgeschiedenis neemt een nieuwe wending via eenvoudige 
mensen in schamele omstandigheden. 

Bij Matteüs is Jozef de hoofdpersoon, Maria heeft slechts een bijrol,
Jozef stamt via een rechte lijn af van David. Aan Jozef verschijnt in
een droom een engel; hij mag Maria, die zwanger blijkt te zijn, niet
verstoten. En Jozef geeft het kind zijn naam: Jezus, wat betekent 
‘God redt’. Dan volgen meteen de geschiedenissen van ‘de wijzen 
uit het Oosten’ en de kindermoord in Bethlehem op bevel van 
koning Herodes. Jozef krijgt in een droom de opdracht om met 
moeder en kind naar Egypte te vluchten. Het zijn bekende verhalen
die bij Lucas niet voorkomen. Veel minder bekend is dat Matteüs 
nog een tweede vluchtverhaal bevat. Na Herodes’ dood hoort Jozef 
in een droom dat zij terug moeten naar Israel, maar hun 
woonplaats Bethlehem ligt in Judea. Daar is Herodes opgevolgd 
door een gehate zoon en er heerst geweld en terreur. Daarom zoekt
Jozef – weer na een droom – zijn toevlucht in Galilea, in het stadje 
Nazaret. Daar regeert nu een andere zoon van Herodes en daar is 
het veilig. Vluchten voor geweld is van alle tijden.

Waarom 25 december? Pas in de 4e eeuw heeft een paus deze 
datum vastgesteld, want er waren verschillende gewoonten 
ontstaan en dat was niet goed voor de eenheid van de kerk. 
Bovendien konden door deze keuze oeroude tradities worden 
‘gekerstend’, die hun oorsprong hebben in de natuur en die in bijna
elke cultuur voorkomen. Het is de tijd van de zonnewende, het 
licht komt terug, de dode natuur zal spoedig weer tot leven komen.
De Romeinen vierden op 25 december de dag van de 
‘onoverwinnelijke zon’, als sluitstuk van een dagenlang feest van 
eten en drinken. Iedereen had vrij, behalve de koks en de bakkers. 
De Germanen ontstaken vuren, versierden hun huizen met groene 
takken en hielden overvloedige maaltijden. 
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Deze tradities leverden een aantal feestelijke ingrediënten van de 
vorm van ons huidige kerstfeest. Franciscus van Assisi voegde in de 
13e eeuw de kerststal toe, met levende mensen en dieren, om de 
nederigheid van het gebeuren aanschouwelijk te maken voor 
mensen die niet konden lezen. De volksvroomheid had al voor de os 
en de ezel gezorgd, die bij Lucas en Matteüs niet voorkomen. En de
kerstboom? Eén van de overleveringen zegt dat Luther (16e eeuw) 
kaarsen in een spar zette als uitbeelding van de sterrenhemel, 
waarna de kerstboom langzaam de wereld heeft veroverd (in 
Nederland pas eind 19e eeuw).

Deze vorm van het kerstfeest zegt ook iets over de inhoud ervan. 
Licht, feestelijkheid, overvloed, warmte, ze horen bij het nieuwe 
begin dat God maakt met ons mensen. Het kind in de kribbe zal 
later de boodschapper en afspiegeling zijn van God zelf. Zijn Zoon, 
heet dat in de bijbel. Kerstmis bepaalt ons erbij dat ons leven niet 
leefbaar is zonder liefde, kwetsbaarheid, genade, dankbaarheid, - 
en dat altijd een nieuw begin mogelijk is, in de relaties tussen 
mensen onderling en in onze relatie met God.

‘God’ is voor veel mensen – ongeacht of ze regelmatig naar de kerk 
gaan of alleen met kerstmis – een moeilijk woord, vreemd aan het 
huidige leven of belast door het verleden. Soms worden andere 
aanduidingen als toegankelijker ervaren: ‘de Eeuwige’, ‘Liefde’, 
‘Licht’, ‘Schepper’, ‘Vader’, ‘Bron van Leven’. Ook mensen die elke
zondag in de kerk zitten blijven bezig met de vraag wie God voor 
hen is. Het geloof gaat immers over datgene wat ons overstijgt, de 
fundamentele levensvragen, het ‘waarom’ en ‘waartoe’ van leven 
en dood, de vragen van liefde en onrecht, van verwachting en 
wanhoop. Vaak is de scheidslijn tussen ‘geloven’ en ‘niet geloven’ 
vloeiend. En geloven is niet iets statisch, het is een levenslange 
zoektocht. Mensen gaan naar de kerk om daarover na te denken, 
zich te verwonderen, samen te zingen, te bidden en te danken. 
Daarna mag je gezegend en gesterkt weer verder gaan. Soms word 
je onverwacht geraakt op een plek in jezelf waar je zelf niet goed 
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bij kunt, - door de muziek, een lied, een paar woorden in de preek 
of in een gebed.

Het nieuwe begin dat ons met de geboorte van Jezus wordt 
geschonken, zal bij ieder van ons een eigen inhoud hebben. Wie bij 
zichzelf naar binnen kijkt, in het eigen hart en de eigen ziel, weet 
meestal wel waar dat nieuwe begin nodig is, - en ook hoe moeilijk 
het is om dat begin zelf te maken. En wie om zich heen kijkt, naar 
onze samenleving dichtbij en wereldwijd, ziet allesbehalve de 
‘vrede op aarde’ waarvan we met kerstmis horen.

Kerstmis vieren we samen met vele anderen. Kerstmis overstijgt 
verschillen in geloof en in culturele en etnische achtergrond. Naar 
schatting gaan in Nederland met kerstmis zo’n 3 miljoen mensen 
naar de kerk. Daartoe behoren ook veel leden van ‘migranten-
kerken’: op een gewone zondag vinden in ons land in minstens 75 
talen vieringen plaats. Amsterdam telt 180 nationaliteiten. 
Wereldwijd wordt het kerstfeest in alle continenten en talloze 
culturen gevierd. Ieder van ons is dus vandaag deel van een grote, 
wereldwijde gemeenschap. En ieder voegt zelf weer iets eigens toe 
aan een traditie die 20 eeuwen geleden begon met – volgens het 
relaas van Lucas – een schare van engelen die zongen van vrede.

Een gezegend kerstfeest toegewenst! 

Laurens Hogebrink schrijft als gemeentelid van de Oude Lutherse Kerk elk jaar bij
de liturgie een toelichting op het kerstfeest. 

Voor meer informatie: https://www.luthersamsterdam.nl/
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