Preek kerstavond 2021 Bloemendaal
Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,
We hebben behoefte aan licht.
Licht in onze duisternis.
Daarover gaat het met Kerst.
Dat is het kerstevangelie.
En de lichte kant van het Kerstverhaal, daarvoor moeten we zijn bij de engelen.
Misschien denkt u, denk je.
De wereld staat in brand.
Er is duisternis alom.
De wereldnacht waar we de dienst zingend mee begonnen die herkennen wij wel.
Uit het duister hier gekomen mensen van de wereldnacht…
Maar engelen?
Als er engelen zijn dan lijken ze toch vaak te slapen.
Als wij allemaal een beschermengel hebben, doen ze hun werk dan wel goed?
Engelen horen bij het Kerstverhaal.
Zonder engelen was het nooit zo beroemd geworden.
Want zeg nou zelf, er worden elke dag kinderen op de vlucht geboren.
De geboorte van een kind is voor iedere ouder een wonder, maar het is geen wereldnieuws.
De geboorte van dit kind wel.
Dit kind is een geschenk uit de hemel.
Met dit kind, in dit kind wil God de wereld redden.
Licht in onze duisternis.
Dat legt Lucas uit door die engelen.
Door te vertellen dat de hemel opengaat en het stralende licht van de Heer verschijnt.
Een engel is in de Bijbel een boodschapper van God.
Het Griekse woord voor engel, angelos betekent letterlijk boodschapper.
In de Bijbel kom je engelen tegen aan het begin en aan het eind van het leven en ook als een begeleider op
onze levensweg. Als je in de Bijbel een engel tegen komt moet je opletten, want meestal neemt het leven
van de hoofdpersoon dan een bijzondere wending.
Hoe moet je je engelen voorstellen?
Engelen kun je misschien het beste zien als innerlijke krachten.
Een intuïtie, een ingeving.
In onze voorstelling hebben engelen vleugels.
Ze komen aangevlogen.
En dat is mooi.
Ze zijn er zoals een goede gedachte opeens komt aangevlogen, maar ze zijn ook zo maar weer weg.
Want onze zorgen, ons verdriet, de problemen en moeilijkheden zijn veel zwaarder en trekken ons naar
beneden. Terwijl een engel nu juist heel licht is, heel fragiel.
Breekbaar.
Zoals ons geloof ook breekbaar is.
Engelen kun je ook zien in de mensen om je heen die voor jou iets van Gods goedheid belichamen.
Je bent een engel, zeggen we dan.
In het kerstverhaal zijn engelen de bode van iets nieuws.
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Iets wat zomaar vanbuiten komt aangevlogen.
Wat je niet zelf kunt bedenken of organiseren.
Waar komt dat vandaan?
Zijn engelen meer dan een symbool, meer dan beeldspraak voor het goede?
Gaat het alleen om een innerlijke kracht iets in onszelf of komt die kracht ook van buiten, van God?
Ik geloof in engelen. En niet alleen met Kerst.
Als een geestelijke kracht die van God komt.
Maar mijn geloof is net als een engel wel breekbaar en broos.
Het vliegt en fladdert zomaar weg.
Hugo Simberg (1873-1917), een jong gestorven Finse schilder, maakte een schilderij over een engel dat in
Finland heel beroemd is.
U ziet het op de voorkant van uw liturgie.
Ik denk dat op het schilderij de Kerstnacht is afgebeeld.
Twee werelden lijken hier te botsen
De wereld van het licht, de hemel waar die engel vandaan komt.
En onze wereld, de aarde.
Midden in de winternacht ging de hemel open.
We zien een engel op een brancard.
Het is duidelijk dat ze gewond is.
Ze laat haar hoofd hangen.
Ze heeft een veeg bloed op haar vleugel.
Ze kan niet meer vliegen. Vleugellam.
Ik voel mee met die engel.
Hoe is die engel gewond geraakt?
Waaraan verwondde ze zich?
Waaraan verwonden wij ons?
Aan dat vreemde virus?
Aan liefdeloosheid, onbegrip?
Aan een wereld waar het licht zo moeilijk lijkt door te dringen?
Waar vrede nog steeds ver weg is?
Waar de opwarming van de aarde en de vluchtelingenproblematiek ons boven het hoofd groeien?
Aan de eisen van meer en beter die de economie aan ons stelt?
Die wij aan ons zelf stellen?
Het beeld van die engel is aangrijpend. Vooral in deze tijd.
Omdat die engel gewond is, denk ik aan mensen die ziek zijn geworden.
Lichamelijk ziek, maar ook mensen die geestelijk zijn verwond.
Onderlinge relaties verstoord, eenzaamheid, jongeren die verward zijn.
Als ik die engel zie denk ik aan mensen in de zorg.
Het zijn engelen, maar ze zijn uitgeput en velen van hen zijn zelf ook ziek geworden.
Ze zijn gewond geraakt.Hebben wij onze engelen niet overvraagd?
Wie draagt hen?
Als we geloven dat engelen ons iets brengen uit de hemel, het bereik van God.
Als ze ons in een intuïtie, een gedachte, een ingeving een boodschap van God brengen….
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hoe komt het dan dat die engel gewond is?
Is het omdat ze niet welkom is, omdat wij ons hart, onze deuren gesloten hebben?
Is ze tegen een dichte deur een dicht hart aangevlogen?
Is die engel niet welkom zoals Maria en Jozef ook niet welkom waren?
De jongens vinden een engel op hun pad.
Maar in plaats dat zij worden gedragen door de engel, moeten zij de engel dragen.
In plaats dat zij worden beschermd door de engel zijn zij het die de engel beschermen.
Ook tegen onze blikken.
Onze scherpe blikken, onze kritische gedachten.
Ons nihilisme. Ons ongeloof…Ja wie gelooft er nu in engelen?
De jongens rapen de engel op en dragen haar.
Zo zijn zij zelf een engel.
De voorste loopt stug door. Hij doet wat hij moet doen.
Hij kijkt niet om naar de engel of naar wat er gebeurd is.
Hij vraagt zich niet af waarom het zo gekomen is.
Je ziet hem denken, het is zoals het is. Hij is een realist.
Dit is hoe de wereld nu eenmaal in elkaar zit.
En de achterste?
Hij lijkt zich aan te trekken wat er is gebeurd.
Hij kijkt ons aan.
Beschuldigend. Alsof hij wil zeggen wat kijk je nu?
Had je wat anders gedacht?
Een engel op aarde?
Een engel is lief en licht en goed.
Een engel is een groetje uit de hemel.
Die houdt hier toch niet lang stand?
Hij zet ons aan het denken.
De hemel op aarde?
Denk je nu echt dat dat zonder slag of stoot gaat? Zonder dat je je verwonden zult?
De weg van vrede, van solidariteit, van trouw en gerechtigheid, van liefde is niet vanzelfsprekend.
Alles van waarde is weerloos.
De blik, de vragende blik in de ogen van de achterste drager blijft mij achtervolgen
Waar was jij?
Wat ga jij eraan doen?
In de Kerstnacht gaat de hemel open.
Engelen vertellen het goede nieuws.
Dat nieuws komt net als die engelen van de andere kant.
Uit de hemel. Het bereik van God.
De boodschap van de engelen is:
‘Vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren.
Hij is de Messias de heer.’
Een redder?
Maar hoe gaat dit kind onze wereld redden?
Jezus Messias, de redder, die geboren is redt ons kennelijk op een andere manier dan wij zouden denken.
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Dit zal voor jullie een teken zijn, zegt de engel.
Jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.
Niets is minder kwetsbaar en weerloos dan een pasgeboren kind.
Het kind van Bethlehem en die gewonde engel ze lijken op elkaar.
In hun broosheid en kwetsbaarheid.
Zo wil God kennelijk onder ons wonen. Zo wil God kennelijk de wereld redden?
Tenslotte nog eenmaal de engel op het schilderij.
De engel is gewond, maar als je goed kijkt zie je dat ze een bosje sneeuwklokjes in haar hand heeft. Het
symbool van de lente, van nieuw leven.
Alsof ze wil zeggen er is hoop.
Want dat blijft toch het verhaal van de kerstnacht.
Het evangelie van de kerstnacht.
Het licht schijnt in de duisternis.
In de nacht gaat de hemel open.
Er is licht, ja maar dat betekent niet dat er geen duisternis meer is.
Dat betekent niet dat er geen nacht, geen wereldnacht meer is.
Maar wel dat er in elke duisternis ook altijd licht is.
Als je het maar wil zien.
Als je het maar wil zijn, dichtte Amanda Gorman.
Dat is het geloof, de hoop van Kerst.
En het is het kind dat die hoop, dat vertrouwen belichaamt.
Het is de engel op het schilderij die dat zo mooi weergeeft.
Ja ze is gewond, ja er is duisternis.
Maar in die duisternis zijn er twee jongens nota bene in het zwart gekleed die licht brengen.
Zo raadselachtig vermengd is licht en duisternis.
Er is altijd licht in de nacht, niet aan het einde van de nacht niet aan het einde van de pandemie, niet aan
het einde van de tunnel, maar in de nacht.
Dat licht houdt moedig stand.
‘De duisternis heeft het niet in haar macht gekregen’, schrijft de evangelist Johannes in zijn kerstevangelie.
En wij? Wij lijken op de engel.
Zo gewond en gekwetst kunnen we ons voelen.
Zo nódig hebben wij het om gedragen te worden.
Maar wij lijken ook op die jongens.
Wij dragen elkaar.
Ondanks onze twijfel en angst dragen we verder.
Dat is wat ons te doen staat.
Stug gaan we door zoals die voorste jongen.
Vragend kijken we om ons heen.
Zoals die achterste jongen.
We dragen het licht, het goede nieuws van de kerstnacht de wereld in.
Amen
Inspiratie:
Open Deur 2014
Woord en Dienst december 2014 artikel Hester Smits over het schilderij
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