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Laila werkt bij mij als thuishulp. Zij is van Marokko, waar  haar moeder nog woont.  Kort 

geleden kwamen wij te praten over het kerstfeest, en over het verhaal van Maria, de moeder 

van Jezus, in de bijbel en in de koran. Toen vertelde zij mij dat zij op 11 dec. jarig was 

geweest. Dat ze die dag aan haar moeder had gedacht in Marokko, dat ze niet had zitten 

wachten op een cadeau van haar, maar - omgekeerd - dat ze een cadeau had gestuurd aan haar 

moeder in Marokko: dank-je-wel voor het mooiste cadeau dat alléén jij mij kon geven (en 

hebt gegeven) : je hebt mij op de wereld gezet. 

Dit mooie gebaar van Laila doet mij denken aan een van de psalmen, die zegt: “Gij, God, Gij 

hebt mij als een weefsel in de moederschoot gevormd; ik dank u voor het wonder van mijn 

leven.”  Zo ontstaat en groeit een mens, klein, kwetsbaar, maar veilig in de geborgenheid van 

de moederschoot, in negen maanden geweven, alles erop en eraan, compleet. Een wonder, ja 

zo is Jezus in onze wereld gekomen,  als elk ander mensenkind in de schoot van zijn moeder 

geweven.  Dat hebben wij  gisteravond uitbundig gevierd  

Toch gaat het met kerstmis, volgens Johannes, niet zozeer over dat biologische gebeuren van 

toen, maar veeleer over het uitzonderlijke  goddelijke optreden van deze mens op aarde. 

Belangrijk voor hem is de vraag, die eigenlijk in elk van ons leeft: zó mens te zijn op aarde, 

zo'n héél mens, zoals bedoeld door God, zo bijna goddelijk,  kán dat ...en hóe kan dat?  Zó 

mens te worden op aarde, zo'n  héél mens, zo bijna goddelijk, hoe gebeurt dat?  Johannes  

zoekt in zijn evangelie naar  het antwoord op deze vraag: Het gaat erom of je God toelaat, of 

je God dichterbij brengt, in jezelf, in jouw wereld, door  te proberen zo goed als God te zijn. 

Het gaat erom of  wij Gods liefde, Gods mildheid en trouw, Gods zorg (zijn Naam is:  'Ik zal 

er zijn voor jou')  aan het licht laten  komen in onze wereld, in onze relaties. 

Is het dát niet wat Jezus ons laat zien in zíjn leven?  Dat echte menselijkheid (er zijn voor 

elkaar) zoals door God bedoeld, mogelijk is en voorkomt, al wordt ze ook elke dag 

weersproken door agressie, geweld en egoïsme; en al lijken de media te doen voorkomen dat 

alleen slecht nieuws krantwaardig is.  Jezus laat ons zien, door woord en voorbeeld, dat het 

anders kan, dat dit niet hoeft te blijven, en dat wíj mensen het verschil kunnen maken. Zoals 

Hij wás, volledig mens, héél mens, kunnen wij wórden. Wij mensen kunnen opbloeien tot een 

hoogte en een schoonheid, die we zelf nauwelijks  kunnen bedenken of voor mogelijk houden. 

Wij kunnen uitgroeien tot goddelijke hoogte. Want Híj  heeft laten zien hoe wij mensen 

bedoeld zijn, hoe wij kunnen worden wat er diep in ons aan hunkering en potentieel leeft, en 

tot leven wil komen. .  

Ja, de echte hele mens, de mens zoals die bedoeld is, sluimert in ieder van ons.  Daarmee 

raken wij aan de kern van het evangelie vandaag: wij zijn niet alleen maar vlees en bloed, niet 

uit man en macht, maar uit God geboren. We zijn mensen, levend op deze aarde, maar toch 

van elders. Wij zijn, ondanks al onze tekorten en beperkingen, dragers van een groot geheim, 

van de bijna onbeperkte mogelijkheid om als mens zo goed als God te zijn.  

Om te zien en te begrijpen dat dit mogelijk is, kijk ik graag  om mij heen naar mensen van 

onze tijd, die zo mooi en groot geworden zijn, dat ze mij boeien en inspireren. En dan zie ik 

Nelson Mandela, Maarten Luther King en Mahatma Gandhi voorbij komen. En  Oscar 

Romero, Edith Stein,Titus Brandsma en Dietrich Bonhöffer. En  Rosa Parks, Malala, Marga 

Klompé. Prachtige  héle mensen, zoals door God bedoeld, die het offer van hun leven 

gebracht hebben,of bereid zijn te brengen,voor een mooie rechtvaardige wereld. 

Dan zie ik ook om mij heen gewone mensen in onze stad, in onze straat, in onze wijk,  onder 

ons, die - voor diegenen die willen zien - heel erg mooi en héél zijn. Ik zie kleine mensen 

rechtop gaan!  Klein wordt groot,  het geheim van Kerstmis: het kan… wij kunnen het…. God 

onder ons!   


