
Overweging. Lezingen  Jesaja 9,1-3.5.6  en  Lucas 2.1-14 

 

Over hen die wonen in een land vol duisternis gaat een stralend licht op 

Prachtige zin want wij leven in het duister en er komt hoop  

Er komt hoop er is hoop nu in ons midden.. 

We zijn vol hoop en verheugd over de komst van God in de wereld 

maar we zijn niet vrolijk… 

Want daar is niet zo veel om vrolijk over te zijn in ieder geval niet aan de 

binnenkant  

De televisie, de media ze laten allemaal mensen zien die gezond en fit bijeen 

zitten rond een goed gedekte tafel in mooie versierde en verlichte huizen. 

We doen er ook zelf aan mee, we willen maar blijven geloven in dat sprookje.  

Als we buiten zijn nodigen we ook familie uit of gaan er naar toe,  

Geven elkaar tegenwoordig ook cadeaus  

En sluiten onze deuren hermetische af want dit is ons feest  

en daar moet je vanaf blijven…. 

 

In kerken en niet meer in veel huizen, staat ook een kerststal en we horen in de 

kerstlezing dat er een heel leger van engelen boven Bethlehem in gezang 

losbarst, 

God prijzend en lovend en ze bidden al zingend de wereld om vrede…  

En ondertussen gaat het geweld door en voor een hoogzwangere vrouw en haar 

man is er geen onderdak te vinden… ze zijn niet echt welkom…. in Bethlehem.. 

Ja, het uitschot de herders op het veld, zij horen de engelen zingen maar voor de 

rest blijft iedereen doof voor het lied van vrede, blind voor de vrede van het kind 

van God. 

 

Nee, vrolijk zijn we niet daar zijn teveel mensen nu buiten die eenzaam zijn, die 

een dierbare verloren hebben het afgelopen jaar en een aantal mensen, gezinnen 

die kerst alleen met de kinderen moet vieren want pa zit binnen. Dit is geen fijne 

tijd voor veel mensen, het is koud en donker buiten…. 

 

Over hen die wonen in dit huis vol duisternis gaat een stralend licht op.  

Het is Kerstmis in Torentijd. 

En ik weet wel zeker dat we vandaag hier bijeen zijn rond het licht met onze 

eigen gedachten, herinneringen, je denkt aan thuis aan de mensen die op je 

wachten of misschien wacht er niemand meer en word je nu vandaag meer dan 

ooit geconfronteerd met de pijn van de eenzaamheid en verlatenheid ….  

 

Voor alle mensen die weten wat het is om te lijden aan het leven,  

heb ik goed nieuws  

Er is hoop en die hoop is vannacht geboren.  

Dat teken van hoop ziet geborgd in dat kleine lichtje dat je iedere week 



hierbinnen opsteekt voor de mensen die je liefhebt en voor het leven zelf.  

Vannacht heeft God jouw lichtje beantwoord met een kind dat als een groot licht 

zal opgaan in het leven zelf en dat zal groeien in jouw hart.  

 

Kerstmis is Gods antwoord aan ons mensen die in het duister leven.... 

God stuurt ons zijn Woord van trouw als een stralend Licht in de wereld.  

Neem dat licht aan, laat het stralen en je verwarmen van binnen,  

Want het is voor jouw geluk en vrede op de wereld gekomen.  

Jouw geluk en vrede ligt niet in veel eten en drinken,  

in grote auto’s of huizen of geld  

jouw geluk ligt in je hart 

Een hart hebbend dat in staat is liefde te geven -ook al zit je binnen- 

aan de mensen die je liefhebt, dat is pas geluk hebben. 

In jouw hart ligt de kracht van Gods liefde om het goede te doen  

Om vrede te stichten. 

Ieder van ons heeft de kracht en de macht om in navolging van Hem te zijn als 

koningen die licht door vrede brengen in een wereld vol duisternis. 

 

Dat zijn grote woorden maar wees gerust  

we krijgen iedere dag weer de kans om als een mens van God  

met een klein lichtje in onze handen en hart en een beetje beverig, 

opnieuw de wereld in te gaan.  

Wees niet bang om op pad te gaan, God is geboren.  

God is jou nabij,  

jij bent het waard om mens te zijn voor God 

je hele leven lang. Amen  
 


