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                             Uit God geboren.  

Inleiding. 

In de vier weken van de Advent hebben profeten ons bij de hand genomen, 

verwachtingen gewekt, onze hoop gevoed en ons geleidelijk toegeleid naar 

diegene over wie het gaat, Jezus van Nazareth, vandaag geboren als een gewoon 

kwetsbaar mensenkind. Dit kind heeft door zijn leven de grootste verandering 

ooit in de hele mensengeschiedenis teweeg bracht. Mogen wij volop leven in 

zijn Licht, ervoor kiezen in zijn voetspoor te gaan.  

 

Overweging.  

 Ik begin mijn korte gedachte vandaag op deze Kerstdag met een Afrikaans 

spreekwoord:  'Heel wat kleine mensen, op heel wat kleine plaatsen, die heel wat 

kleine dingen doen, zullen het gezicht van de wereld veranderen'.  Een vreemde 

God is onze God eigenlijk: om zijn boodschap te brengen begon Hij ooit in de 

kamer van Gabriël, toen Hij aan Maria vroeg ’mag ik bij jou zijn?’ en toen zij 

zei ‘ja’.  Ja, voor ons, gelovige mensen, begon dat toen met dit kind, dat in zijn 

leven gewone dingen deed als ieder ander. Een keerpunt in de geschiedenis zette 

toen in, met dit kind.     

De evangelist Johannes denkt na over de herkomst van dit kleine, gewone maar 

toch bijzondere kind, dat in zijn optreden op aarde iets goddelijks heeft. Die 

Jezus blijft  hem mateloos boeien: die mens, die - al woont Hij temidden van 

ons, een mens zoals wij - toch tastbaar uit een andere wereld komt.  Hij komt 

van God, in Hem is God onder ons gekomen in levende lijve, en heeft een 

menselijk gezicht gekregen. Dat is de theologie van de evangelist Johannes.                       

Die Jezus heeft laten zien dat het anders kan, dat  de wereld van haat, agressie, 

geweld en onderdrukking, niet hoeft te zijn, niet hoeft voort te duren; dat wíj, 

gewone mensen, op onze plek, door gewoon kleine dingen te doen, het verschil 

kunnen maken. Die Jezus  heeft laten zien hoe wij mensen door God bedoeld 

zijn, wat de Schepper diep in ons aan hunkering naar leven en aan potentieel om 

dat te bereiken, heeft neergelegd. Zoals Jezus wás, volledig mens, héél mens, 

kunnen wij wórden. Ook wij kunnen bloeien tot een hoogte en een schoonheid, 

die we zelf niet voor mogelijk houden, tot goddelijke hoogte; ook wij kunnen 

kinderen van God worden.   

Ja, de echte hele mens, de mens zoals bedoeld door God, sluimert in ieder van 

ons. Daarmee raken wij aan de kern van het evangelie van vandaag: ook wij zijn 

niet alleen maar vlees en bloed, niet uit man en macht, maar uit God geboren. 

Ook wij  zijn, hoewel levend op deze aarde, toch ook tegelijkertijd van elders. 

Ondanks al onze menselijke tekorten en beperkingen, zijn wij toch  dragers van 

dat geheim, van de mogelijkheid om als mens zo goed als God te zijn.  

Een jaar of drie geleden hebben wij als gemeenschap zes inspirerende mensen, 

drie vrouwen en drie mannen uit onze tijd, wat dichterbij gehaald en hun namen 



op gedenkstenen gegrift op ons kerkenpad. Zes gewone mensen van vlees en 

bloed, zoals u en ik, maar toch bijzonder en inspirerend, omdat zij ons, door 

gewone dingen goed te doen, hebben laten zien dat het mogelijk is dichtbij dat 

ideaal van Jezus van Nazareth te komen: zo goed als God te zijn. Zes prachtige 

héle mensen, zoals door God bedoeld, die het offer van hun leven gebracht 

hebben of bereid waren te brengen, om het verschil te maken, voor een mooie 

rechtvaardige wereld.  

En om nog dichterbij te komen: we hebben recentelijk afscheid genomen van 

een aantal lieve mensen uit ons midden die eigenlijk ook helemaal in datzelfde 

rijtje passen, mooie gave mensen die God dichtbij ons gebracht hebben door hun 

gewone leven van alle dag, die - als God een beroep op hen deed  ‘mag ik bij 

jou?’ in een woord of in de smekende blik  van een medemens - zeiden ‘ja’ , 

onvoorwaardelijk ‘ja’, en die zó een mooiere wereld hebben gemaakt, het 

koninkrijk van God op aarde.      

Wij willen hen tot voorbeeld nemen. Ook op weg gaan, zoals zij deden in hun 

leven, in het voetspoor van die Jezus van Nazareth, in onze inzet voor die mooie 

wereld, vandaag. En zodoende iets laten zien van God:  het kan… wij kunnen 

het…. God  zichtbaar maken op onze plek... hier op aarde…. door gewone 

dingen die op ons pad komen…. te doen…goed te doen.   

Met deze gedachte wens ik u/ons allen een Zalig Kerstfeest. Amen.  

 

 

 


