
Korte overdenking – Eerste Kerstdag – ds. Eleonora Hof – 

Protestantse Kerk Ieper de Rots – Lukas 2 
Thema: Wij wensen jou… Op deze eerste kerstdag 

Gemeente van onze Heere Jezus Christus, 

Wat zijn we enorm dankbaar om vandaag in ons eigen kerkgebouw kerst te 

vieren. Ik denk dat de herinnering van vorig jaar nog in jullie geheugen geprent 

zit. Toen konden we elkaar alleen zien via ZOOM. We hadden er geprobeerd 

om er een zo beklijvend mogelijke kerkdienst van te maken met als thema: 

Kerst van eigen bodem, met zeer veel West-Vlaamse liederen en gedichten. 

Ook al was de kerst van eigen bodem, we misten het enorm dat we elkaar niet 

gewoon aan konden kijken.  

Dit is de derde kerst al dat ik met jullie de kerstdienst mag doen. De eerste 

kerst hadden we de blik vooral naar buiten gericht, naar de wereld buiten ons. 

We zagen toen foto’s van hoe kerst gevierd werd in conflictgebieden, zoals in 

Irak. En we zagen een filmpje over kerst in de loopgraven, waarin heel 

voorzichtig het Stille Nacht klonk, waarna we zelf dat Stille Nacht weer 

overnamen. Een kippenvelmomentje was dat toen. En nu, deze derde kerstdag 

die ik met jullie samen mag vieren, willen we vooral stil staan bij alle mensen 

met wie wij verbonden zijn vandaag.  

Het bijzondere van de kerk van Ieper is dat we maar klein zijn, maar dat er wel 

heel veel mensen zijn die met ons meeleven en van een afstandje ons willen 

ondersteunen. Denk maar bijvoorbeeld aan de mooie en de wensen recht uit 

het hart van onze oud-dominees Henk van Andel en Erik Libbrecht, die van een 

afstand ook nog steeds meeleven. Of denk aan de gastvoorgangers, de 

gemeentes in de regio en de oecumene hier in Ieper. In het bijzonder willen we 

bij dit rijtje ook nog de naam noemen van Wim Buijs, die ook zo veel betekend 

heeft als consulent voor de kerk van Ieper, juist in een heel moeilijke tijd waar 

de kerk doorheen gegaan is. Gisteren is zijn vrouw, Ella, begraven. Ella was zijn 

levenspartner met wie hij een rijk en liefdevol leven geleefd heeft. Laten we 

dan ook de komende tijd in liefde rond Wim staan, om de liefde terug te geven 

die Wim en Ella aan Ieper gegeven hebben ook terug te geven.  

In al deze goede wensen zit heel veel liefde verborgen. En juist op kerst is het 

belangrijk om die liefde uit te spreken. Om te zeggen: ik zie je graag. Want als 

we één ding geleerd hebben dit jaar en het vorige, is dat het leven broos en 



kwetsbaar is. Met kerst vieren we ook juist het kwetsbare leven. Want Jezus 

werd niet geboren in een groot paleis, met pracht en praal. Jezus werd 

geboren in onzekere tijden op een plek met weinig zekerheid en stabiliteit. 

Kort na zijn geboorte moesten zijn ouders al met hem naar Egypte vluchten. 

Tegenwoordig weten we ook meer dan vroeger van de ontwikkeling van heel 

jonge babies en kinderen, en hoe belangrijk een veilige en stabiele omgeving 

voor hen is. Jezus had dat niet in zijn eerste levensjaren. En ook al kon hij het 

zich niet bewust herinneren, grote kans dat hij daar toch in zijn latere leven 

wat van heeft meegekregen. Dat betekent dat Jezus zich heel goed met ons 

kan identificeren. En wij met Jezus. Als wij het moeilijk hebben omdat we niet 

weten wat de toekomst gaat brengen. Als we verdriet hebben over onze 

dierbaren. Dan mogen we zeggen: Jezus heeft onder ons gewoond. Hij is als 

het ware bij ons in de buurt komen wonen. Hij is een mens geworden zoals wij. 

Hij heeft ook alle positieve en negatieve emoties gevoeld die bij het leven 

horen. Jezus was een écht mens. Een mens met gevoelens en een mens met 

tranen. En daarom kan Jezus ons ook troosten. Dat is het wonder van het 

kindje in de kribbe dat tegelijkertijd ook de Vredevorst is.  

Als we zó kerst vieren, dan klinken onze wensen echt en oprecht. Want het is 

makkelijk om iemand een beetje meer licht in het leven te wensen. Maar soms 

kunnen dat soort wensen toch een beetje cliché en een beetje hol klinken. Al 

deze goede wensen zijn pas echt goede wensen als we ze zelf ook leven en 

doorleefd hebben. Als we zelf weten van het licht met kerst. Als we zelf weten 

dat we vrede in ons hart hebben omdat de Vredevorst in ons hart leeft.  

Daarom is kerst het resultaat van de oefening die we met Advent gedaan 

hebben. Advent is oefenen in het wachten op de komst van Jezus. Om onszelf 

klaar te maken. Om weg te doen wat verkeerd is in ons leven. Om tijd te 

maken in de drukte. Om praktische hulp te bieden aan wie het nodig heeft.  

En nu is het daadwerkelijk zo ver. Alle voorbereidingen zijn gedaan. Als het 

goed is, zijn we er niet alleen praktisch klaar voor, maar ook geestelijk. Dan nu 

vandaag een dag om puur te genieten. Om de oude liederen te zingen en om 

blij te zijn vanwege alle goede wensen die onze kant opkomen. Vandaag is het 

feest! Maar dat feest is niet alleen feest gewoon om het feest. In het feest 

vandaag ís het echt waar wat we hopen en verwachten. De Vredevorst is 

gekomen. De Messias is geboren! En dat geeft ons alles wat we nodig hebben 

om de goede wensen waar te maken. En om deze goede wensen door te 



geven. Omdat we zelf veranderde mensen zijn. Zo geven we vanaf nu ook de 

goede wensen door aan iedereen die God op ons pad brengt.  

Amen.  

 


