
Beste mensen, jong en oud,  
allen verbonden door Gods goede verhaal 
 
Geef licht!   

Licht is een geliefd thema voor Advent en Kerst. 
De afgelopen weken hebben we    
gesproken over de profeet Micha 
die licht wilde brengen  
in het leven van de mensen in Jeruzalem. 
De regeringsleiders daar waren corrupt.   
En de mensen hadden zich afgekeerd  
van God en van elkaar. 
Ze gingen alleen voor eigen belang. 
Het verschil tussen arm en rijk werd groter. 
Maar dat kan veranderen zei Micha: 
Als de mensen zich weer gaan richten  
op God en op elkaar. 
Niet met de vinger naar elkaar wijzen,  
maar ook zelf aanpakken! 



 
Geef licht!   
 

 
Voor wie gisteren meegedaan heeft  
aan de kerstwandeling, die hoorde  
het lied van Stef Bos ‘Geef licht’ 
Bos zingt over een wereld   
waar de leugen regeert,  
ongeleide leiders de macht hebben, 
er oorlog is en volken creperen. 
Maar ook over een uitweg in het donker: 
geef alles wat je hebt en vooral 
geef de liefde een gezicht. 
Zo zingt Stef Bos eigenlijk over een zelfde wereld  
als waar Micha het over heeft. 
 
  



Geef licht! 

 

 
 

Het zijn de engelen  
die licht geven aan de herders, 
door te zingen over Jezus geboorte. 
En dat is eigenlijk vreemd! 
Want herders leefden in die tijd  
aan de rafelrand  
van de joodse samenleving. 
Ze telden niet mee  
en hoefden niet geteld bij de volkstelling. 
Ze waren huurlingen  
en pasten op de schapen  
van rijke bazen voor vaak een karig loon. 
Ze stonden op een lijn  
met hoeren en tollenaars. 
Ook toen was er onderdrukking en corruptie. 
Het land bezet door de Romeinen.  
 
 



Geef licht!   
 

De tijd van Micha, maar ook de tijd  
toen Jezus werd geboren lijkt op de onze.  
Weliswaar andere problemen,   
maar ook nu is er corruptie, armoede,  
honger, mensen en kinderen op de vlucht,  
en boeren in de hoek gedrukt! 
Aan wie geven wij licht? 
Of associëren wij Kerst vooral  
met gezelligheid en lichtjes? 
Bij jezelf thuis of in de kerk! 
Toch is voor mij het kerstverhaal  
over de geboorte van Jezus  
vooral een verhaal  
dat dwars tegen de gewoonten  
van de toenmalige samenleving ingaat. 
Niet geboren in een paleis, maar een stal. 
Geen moeder als koningin,  
maar een gewoon meisje, bijna nog een kind!  
Geen regeringsleiders die hem begroeten, 
maar herders. 
Het kerstverhaal is voor mij niet alleen maar,  
zoals lang de nadruk op laag,    
dat Jezus kwam voor ons als zondaars! 
Nee, Jezus komt ook met een oproep 
voor een rechtvaardige samenleving  
en omzien naar elkaar. 



 
Geef licht!  

  
Aan wie geven wij licht? 
Gisteravond en vorige week zondag noemde ik  
dat Unicef meldde dat wereldwijd 50 miljoen  
kinderen op de vlucht zijn.  
Het is veel en achter al die 50 miljoen levens  
zit een verhaal. 
Vanmorgen noemden via duif Rainbow  
de kinderen in Moldavie, die het ontbreekt 
aan ouderlijke zorg en aandacht. 
Die kinderen is naast alle andere problemen  
die in Nederland, maar ook wereldwijd spelen,  
zoals het stikstofbeleid, de zorg van de boeren  
over hun toekomst, klimaatbeheersing,  
vluchtelingenbeleid, een groot probleem. 
En we moeten oppassen  
dat we door alles wat we via media horen, 
niet afstompen en denken: wat kan ik eraan doen?  
Nou je kunt er wel wat aandoen! 
Alleen al het steunen van goede doelen. 
Alle beetjes helpen uiteindelijk! 
Hoeveel is een mensenleven waard  
als we een vluchtelingenkind afzetten  
tegenover de miljoenen die soms  
worden betaald om een sportman  
of -vrouw binnen te halen? 
En ik denk dat we allemaal voor onszelf  
ook wel iets kunnen bedenken  
waarbij we denken:  
hé hier loopt iets echt uit de pas!    
Het licht van Kerst  



kan helend werken als we dat licht  
ook daadwerkelijk willen doorgeven,  
al is het nog maar piepklein:  
Geef licht als helend licht. 
 

Projectkoor zingt; 
 

Deep peace of the running wave to you 
Deep peace of the flowing air to you 
Deep peace of the quiet earth to you 
Amen 
Amen, Amen, Amen, Amen. 
Deep peace of the shining stars to you 
Deep peace of the gentle night to you 
Moon and stars pour their healing light on you 
Amen 
Amen, amen, amen, amen. 

Muzikaal. 
 
Amen 
Amen, amen, amen, amen. 

Deep peace of Christ, the light of the world to you 
Deep peace of Christ to you. 
Deep peace of Christ, the light of the world to you 
Amen 
Amen, amen, amen, amen 

 
Jezus als licht voor de wereld  
is niet alleen een tegenverhaal  
van 2000 jaar geleden. 
Zijn licht en daarmee zijn liefde kan ook nu doorwerken. 
In u, in jou, in mij. 
Daarom nog een kort verhaal  
over geloof, hoop, liefde en licht. 
 
Op de avond voor Kerst zaten de mensen  
in een klein dorpje bij elkaar in het donker. 
Er was armoede, honger en geweld in hun omgeving. 
Maar deze avond wilden de kinderen een stukje opvoeren. 
Om de mensen in een betere stemming te brengen. 
Het eerste kind kwam op met een brandend kaarsje. 
En zei: ik breng jullie geloof,  
in elkaar, in jezelf, in God, in een beter leven. 
De mensen? Ze vonden het maar niets. 



Ja, zeiden ze: we geloven,  
maar hebben alleen maar een rotleven. 
En ze bliezen het kaarsje uit. 
Toen kwam het tweede kind met een brandend kaarsje: 
Ik breng jullie hoop van God.  
Hoop op een beter leven.  
Nou, zeiden de mensen: dat vinden we niets. 
We leven al zo lang in armoede en geweld. 
Hoop op een betere wereld hebben we niet meer.  
Ze bliezen het tweede kaarsje uit. 
Toen kwam het derde kind schoorvoetend binnen. 
Ze had gezien hoe de mensen reageerden.  
Heel zachtjes zei ze: 
Ik breng jullie het licht en de liefde van God voor elkaar. 
En toen was het stil…………….heel stil…… 
Totdat iemand zei: als we ook al Gods liefde verliezen  
en liefde speelt geen rol meer in ons leven,  
dan zal het nooit weer licht worden! 
We moeten er zelf ook iets aan doen! 
En iedereen was het ermee eens……. 
Het kaarsje van liefde en licht verbond hen  
om samen hoop en geloof te hebben  
in een betere wereld en daaraan te werken. 
En daarvoor moesten ze eerst zelf licht geven aan elkaar.   
Zo staken ze de twee andere kaarsen ook weer aan. 
 
Geef licht om elkaar te bemoedigen en om te zien naar elkaar. 
Hoe diep het duister ook is.  
Mag het kind in de kribbe onze bron zijn dat licht geeft., 
Amen 
 
 


