
Kerstoverdenking 
 

De Profundis clamavi ad te Domine: uit de diepte roep ik tot u, Heer. Zo zongen de bassen bij het begin 

van dit concert toen ze het licht binnenbrachten in een duistere kerk.  

  

De essentie van de kerstviering: in de donkerste tijd van het jaar keert het licht weer terug. Wij zijn er 

in onze christelijke cultuur aan gewend geraakt dat licht met Christus te associëren en met kerst de 

geboorte van het kindeke Jezus te vieren.  

 

Nu is daar natuurlijk niets mis mee, maar het werkelijke verhaal is ietsje ruimer.  

 

Ook de Egyptische Horus kwam voort uit een maagdelijke geboorte, ook de Griekse Dionysus werd 

geboren in een stal, ook bij de Boeddha kwamen bij zijn geboorte rijke kooplieden uit verre streken 

geschenken brengen, en over Zarathustra luidde de profetie: “Een maagd zal zwanger worden en een 

zoon baren.” En in onze eigen streken vierden de pre-christelijke Germanen met het Joelfeest al de 

terugkeer van het licht.       

 

We kunnen natuurlijk vasthouden aan onze christelijke interpretatie van het kerstfeest, maar zou het 

in deze tijd van mondiale bewegingen niet mooi zijn als we de wederkomst van het licht in deze 

donkere tijd wat ruimhartiger zouden opvatten?  

 

Dat doen we natuurlijk al, want op kerstavond zitten er in de kerken heel wat mensen voor wie de 

christelijke godsdienst niet meer is dan een wat merkwaardige en tamelijk achterhaalde folklore.  

 

En ook nu, hier in deze kerk, zal het percentage gelovigen niet veel uitkomen boven het landelijk 

gemiddelde van zo’n 50%, waar dan ook nog eens de andere geloven naast het christelijke geloof in 

zijn meegeteld.  

 

Dus, beste mensen, kerstfeest is een feest voor gelovigen en ongelovigen geworden. En dat is dan ook 

de reden dat het Warnsvelds Mannenkoor kerst vanavond viert in Kerk en Kroeg, om zo alle gezindten 

ter wille te zijn. Want de donkere tijd van het jaar kennen we allemaal, ongeacht of we nu in Geld of in 

God geloven.  

 

Misschien zit uw carrière op dit moment op dood spoor, ziet u op tegen het kerstdiner met de familie 

of past die legging die u vorig jaar kocht, u nu niet meer en denkt u stiekem hetzelfde over uw 

echtgenoot.  

Het leven is niet leuk meer. Donker. Somber. Is het lichtje uitgegaan? 

 

Bij de Heer is genade, en bevrijding, klinkt het in het De Profundis. Quia apud Dominum misericordia. 

Maar welke heer hebben we het dan over, toch niet de heer Trump? En al helemaal niet de heer 

Wilders! 

 

Nee, voor de blijde boodschap kunnen we zo dadelijk beter luisteren naar de woorden van de heer 

Lennon, John Lennon: “War is over, if you want it. War is over NOW”.  

 

If you want it. Als jij het wilt. En wat willen we eigenlijk, op dit stille punt van het jaar? Uiteindelijk 

weet je dat zelf het beste, maar daarvoor is het af en toe wel nodig even stil te worden. Je afstemmen 

op de stilte in je. Het rumoer van de wereld even los laten.  

 

Laten we daar op dit moment even de ruimte voor nemen. U zit op dit moment, zaterdag 10 

december, in de Willibrorduskerk in Vierakker, en het is even stil. Middenin de Advent, van Adventus, 

dat wat komen gaat. Wat komt er? Voor u, voor ons allemaal? Wat hoort u in die stilte?  

 

(Even stilte, dan klinken van buiten de midwinterhoorns met de eerste twee regels van Stille Nacht.) 

(Dat ging dus niet goed, het bleef stil. In plaats daarvan viel toen Evert-Jan in met zijn Ravel solo – ook 

prima)  


