
Kerstmorgen 2022  
Wij van Zuid liturgie jan, verhaal en preek Els 
 
kindervertelling gebaseerd op Lukas 2:1-20 
Schriftlezing: Lukas 2:8-12 
zingen: Ld 506: 1 en 2 wij trekken in een lange stoet, vs.1 en 2 
 
verkondiging 
 
 
Gemeente van onze Heer Jezus Christus 
 
Goed nieuws! Daarover gaat het vandaag. Met wat voor nieuws hebben wij vooral te 
maken? 
 
We kennen: nepnieuws. Iemand verzint iets: gratis geld en woonruimte voor asielzoekers! 
Dat zet je op social media. Iedereen deelt het en vindt er iets van. Nieuws is aanstekelijk, dus 
als een lopend vuurtje gaat er iets rond wat helemaal niet waar is maar wat iedereen 
gelooft. Complottheorieën vallen daar ook in. Gif is het, dat nepnieuws. Het vergiftigt je 
denken. En als je dan ook nog groot wantrouwen hebt naar de gewone media toe en 
eigenlijk al je informatie van de social media haalt, ben je voor je het weet ook nog immuun 
voor het tegengif van nepnieuws: de nuchtere feiten. 
 
Dan hebben we in je nieuwsapp, op tv en in de krant ook heel veel slecht nieuws. De oorlog 
in Oekraïne die voort duurt. Je hart breekt als je beelden ziet van kinderen in een 
vluchtelingenkamp. Je schudt je hoofd als je ziet hoe moeizaam het is op school en in de zorg 
door personeelstekort. En hoe moet het nu met onze energie op termijn?  En altijd meer dat 
geweld tegen hulpverleners! Slecht nieuws. 
 
In de tijd van Jezus’ geboorte was het leven waarschijnlijk niet veel beter. We zien een keizer 
die zomaar bevelen kan uitdelen en iedereen dwingt om op weg te gaan, allemaal om de 
schatkist te vullen en macht te vergroten. We zien een land dat zucht onder de bezetting, 
ook al noemen de Romeinen het zelf ‘pax Romana’ (Romeinse vrede). We zien een stadje dat 
vol is. Geen plek heeft voor twee mensen die er willen overnachten, zelfs al is er een vrouw 
bij die bijna uitgerekend is. We zien herders in het veld, waar iedereen zijn neus voor  
ophaalt. Ruw volk… 
 
In die harde wereld klinkt het bericht van de engel: Ik breng jullie goed nieuws. 
Goed nieuws is in de taal van het NT, het Grieks, eu-angelion, evangelie. Wij denken bij dat 
woord evangelie aan de bijbel. Maar in die dagen was dat wat wij evangelie noemen er nog 
niet. Toch kenden de mensen wel dat begrip eu-angelion ‘goed-bericht.’ 
 
De Romeinen dachten meteen aan hun keizer. Keizer Augustus, Augustus was zijn bijnaam, 
de Verhevene, zou het rijk vrede brengen. Zijn geboorte wordt in een inscriptie het begin 
van het evangelie (eu-angelion) genoemd. 
 
De joodse mensen moesten meteen aan de profeet Jesaja denken als ze eu-angelion 
hoorden. Jesaja schetste een toekomst waarin God als een Koning zou regeren in Israël. 



Dan zou er recht en vrede heersen in het land. Iedereen telt mee, ook wie zwak is en zonder 
aanzien. Om dat voor elkaar te krijgen, zou God een speciale Koning sturen, een 
Wonderbare Raadsman, een Vredevorst. Daar zagen de mensen naar uit in die tijd. Dat was 
de joodse versie van eu-angelion. 
 
En nu is er die engel die zegt: Ik breng jullie goed nieuws. Jullie Redder is geboren, Christus 
de Heer. 
 
In onze harde wereld wordt Gods Zoon geboren. Hij komt niet met grof geweld, Hij komt 
klein en kwetsbaar als een kind. Dat is zo spannend. 
 
Als je een klein kind ziet, ga je zorgen. Zo’n kind is kwetsbaar, helemaal afhankelijk van de 
mensen om hem heen. Er is een moeder die hem baart, een vader die voor hem gaat zorgen. 
Maar dat kleine kind roept ook tegenkrachten op. Koning Herodes duldt dit Kind niet naast 
zich. Hij organiseert een grote moordpartij om het kind te doden. 
 
Het kind Jezus groeit op. Hij brengt de mensen het goede nieuws dat God Koning zal zijn. En 
om Hem heen zie je al een beetje hoe dat zal zijn. De wereld op zijn kop. Kleine mensen 
tellen mee. Wie ziek is, raakt Hij aan en geneest Hij. Als er klein beetje brood is, gaat Hij 
delen, er is genoeg voor iedereen. Maar als Hij iets ziet wat niet deugt, is Hij vlijmscherp. 
 
Dat goede nieuws werkt – zoals ieder nieuws – aanstekelijk. Iedereen loopt achter Jezus aan. 
Hij krijgt een groep trouwe volgers. Maar dat goede nieuws roept ook weerstand op. 
Sommigen willen Jezus het zwijgen opleggen. Die tegenmacht groeit, wordt steeds sterker. 
 
Je houdt je hart vast. Hoe moet het nu met dat goede nieuws? Zal die tijd van vrede, waarin 
God Koning is, wel echt komen? Zou Jezus niet het bijltje erbij neergooien. Nee, het goede 
nieuws is dat Jezus trouw blijft aan zijn roeping. “Het licht schijnt in de duisternis en de 
duisternis heeft het niet in haar macht gekregen”(Johannes 1:5). Jezus sterft aan een kruis. 
Maar dat is niet een nederlaag, maar een overwinning, een overwinning van zijn trouw. Zijn 
liefde gaat tot het uiterste. En God laat Hem niet los, maar geeft Hem nieuw leven door de 
dood heen. 
 
In onze wereld van nepnieuws en slecht nieuws is dat vandaag het goede nieuws. Jezus heeft 
de basis gelegd voor vrede, voor die nieuwe wereld van God, waarin het gaat zoals Hij het 
graag ziet. 
 
Het kind in de voederbak is voor mij een teken van hoop: God laat de wereld niet in de 
steek. Hij deelt ons bestaan, ook de pijnlijke kanten daarvan. Hij gaat met je mee, ook in je 
strijd om recht, in je verdriet. Het heeft zin om vanuit dat goede nieuws in het leven te 
staan. Het heeft zin om je in te zetten voor wat licht brengt en goed doet. 
 
We begonnen met het gif van nepnieuws. Geloven in God, in Jezus, vervult je met andere 
gedachten. Het wekt je zachtheid. Het wekt goedheid. Ik geloof dat we dat keihard nodig 
hebben in onze wereld. Het goede nieuws van de geboorte van Jezus voedt ons met 
verlangen naar het goede, waarachtige, naar een wereld waarin God Koning is en waarin 
echt vrede is. In die beweging wil ik graag meegaan. 
Amen.   


