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Lucas plaatst de geboorte van Jezus tegenover de machthebbers van zijn tijd: keizer 
Augustus, landvoogd Quirinius. Zij willen weten over hoeveel mensen zij regeren om er 
zelf rijker van te worden.  
 
Vandaag zou hij misschien schrijven over Trump en Poetin, over de Rohinja en over 
Jemen, over volkeren die uitgemoord worden. Lucas wil dat wij weten dat de geboorte van 
Jezus niet gebeurde in een idyllische, ideale wereld. Jezus is geboren midden de grote 
problemen van zijn tijd. Dat is voor Lucas belangrijk, want in al die grote problemen ziet hij 
God aan het werk. God verandert onze wereld in kleine dingen: een kind wordt geboren. 
En ook voor Hem is er geen plaats in de maatschappij.  
 
Alleen, zij die leven in het donker en aandacht hebben voor al wat licht is, zij ontdekken 
dat vonkje dat op aarde komt. Herders, zij die waken, zij die zorgen voor hun kudde, 
ervaren dit kleine, doodgewone gebeuren als een helder moment midden in de nacht van 
hun wereld. Zij ervaren het goddelijke dat zichtbaar wordt in de geboorte van dit kind. 
Hebben wij dat niet allemaal als in ons gezin een kind geboren wordt. Vaders worden plots 
zangers of dichters om hun geluk aan de wereld bekend te maken. 
 
En wij, nu na al die eeuwen, ook wij vereren dit Kind. Wij vereren een kind vereren dat 
geen plaats kreeg in onze wereld. Wij eren een kind dat zal opgroeien, volwassen worden 
en een eigen weg zal gaan. Maar zijn weg zal zijn: in vraag stellen van onze manier van 
leven. Hij zal allen die alleen voor zichzelf zorgen een slecht geweten bezorgen. Want Hij 
opent onze ogen voor het mede-lijden, voor het voelen hoeveel pijn de andere mens heeft. 
Daarom zal Hij op het einde van zijn leven door de sterken als misdadiger worden terecht 
gesteld. Wij mensen hebben niet graag dat Hij ons leven in vraag stelt. 
 
Het is veel gemakkelijker God te eren in dit kleine kindje dat zijn armpjes naar ons 
uitsteekt waardoor wij moeten glimlachen, en dat zo ons mee-voelen aanspreekt. In dit 
kind worden wij gemakkelijker uitgenodigd te helpen dan in de gekruisigde Christus die 
ons toch nog altijd uitnodigt mee te lijden met ieder mens die het moeilijk heeft.  
 
Maar hoe dan ook: wat vieren wij vandaag. Vandaag kunnen wij in dit Kind Gods kracht 
aan het werk zien. Als een kleine baby vraagt Hij ons mede-voelen. En wonder boven 
wonder, het werkt. Wij hebben in deze dagen meer aandacht voor hen die geen plaats 
vinden in onze maatschappij. Niet alleen mensen die geloven in dit Kind verstaan die 
boodschap. Stilaan is de kersttijd ook voor vele niet christenen een uitnodiging om zich het 
lot van andere mensen aan te trekken. God wordt mens en maakt ons allen een beetje 
menselijker.  
 
Van zodra God mens wordt, begint zijn boodschap tot ons door te dringen. De boodschap 
die de engelen brengen, gaat rond over de hele aarde: vrede op aarde aan de mensen die 
het goede willen. Daarin ervaren wij de kracht van God.  
Onze God wil in onze tijd nog altijd mens worden. Hij wil ons nog altijd open maken voor 
dat kleine kind in de stal van Bethlehem. Laten wij vandaag die boodschap, die God door 
de engelen meegeeft waar maken en vrede brengen op aarde omdat wij mensen zijn van 
goede wil. 
 
 



Lucas places the birth of Jesus against the rulers of his time: Emperor Augustus, governor 
Quirinius. They want to know how many people they govern in order to become richer 
themselves.  
 
Today, he would perhaps write about Trump and Putin, about the Rohinja and Yemen, 
about peoples being murdered. Lucas wants us to know that the birth of Jesus did not 
happen in an idyllic, ideal world. Jesus was born amidst the great problems of his time. 
This is important for Lucas, because in all these great problems he sees God at work. God 
transforms our world by small things: a child is born. And for Him there is no place in 
society.  
 
Only, those who live in the dark and pay attention to all that is light, they discover that 
spark of light that comes on earth. Shepherds, those who watch, those who take care of 
their flocks, experience this small, ordinary event as a bright moment in the middle of the 
night of their world. They experience the divine that becomes visible in the birth of this 
child. Do we not all have that when a child is born in our family? Fathers suddenly become 
singers or poets to make their happiness known to the world. 
 
And now, after all those centuries, we too honour this Child. We worship a child who was 
not given a place in our world. We honor a child who will grow up, become an adult and 
will make his own way through life. But his way will be to question our way of life. He will 
give all those who care for themselves alone a bad conscience. For He opens our eyes for 
com-passion, for feeling how much pain the other person has. Therefore, at the end of his 
life, He will be executed as a criminal by those who are strong. We humans don't like Him 
to question our lives. 
 
It is much easier to honour God in this little child who sticks out his little arms at us, so we 
have to smile, and who thus appeals to us. Through this child we are more easily invited to 
help than through the crucified Christ, who still invites us to suffer with every person who 
has difficulties.  
 
But anyway, what are we celebrating today? Today we can see God's power at work in 
this Child. Like a little baby, He asks us compassion. And wonder beyond miracle, it works. 
In these days we are paying more attention to those who have no place in our society. Not 
only people who believe in this Child understand his message. Gradually, Christmas is 
also an invitation for many non-Christians to take an interest in the fate of other people. 
God becomes human and makes us all a little more human.  
 
As soon as God becomes man, his message begins to penetrate us. The message 
conveyed by the angels goes all over the world: peace on earth to the people who want to 
be good. Herein we experience the power of God.  
Our God still wants to become human in our time. He still wants to make us open for that 
little child in the barn of Bethlehem. Today, let us live up to the message that God gives 
through the angels, and let us bring peace to the earth because we are people of good 
will. 
 
 


