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Gemeente van Christus, 
 
** de hemel op aarde ** 
 
Ik heb toch wat meegemaakt! Ik denk dat je me helemaal voor gek verklaard. Maar ik 
moet erover praten. Het zit me zo hoog! Moet je luisteren! Het gebeurde vanacht. Zit ik 
buiten in het veld ergens met een paar collega's, zie ik daar ineens een enorme divisie 
soldaten staan. Ik schrok me lam! Voel ik me tevreden omdat de schapen zich eindelijk 
rustig houden, beginnen die soldaten daar ineens met hun spreekkoren en strijdkreten. 
Ach, je weet wel van die leuzen die iedereen tegelijk zegt of zingt. Maar het rare was: Het 
waren geen romeinse soldaten, het waren hemelse soldaten. Het waren engelen om ons 
heen. Eerst één met een speciale boodschap voor ons, en later duizenden. Goed bewa-
pend, maar in plaats van te vechten waren ze aan het zingen. En het klonk toch mooi! 
Echt bovenaards. Verbluffend. Indrukwekkend. 
 
Ja, ik zie het wel, je gelooft me niet. Ik zie het aan je ogen. Je denkt dat ik je wat op de 
mouw spelt. En als iemand anders het mij zou vertellen, zou ik het ook vast niet geloven. 
En toch is het echt gebeurd. Joh, je weet niet half hoe bijzonder dat was. Wat een erva-
ring! Nu moet je niet lachen hoor, maar we dachten echt even dat we in de hemel waren. 
Zoveel engelen om ons heen. Zo’n heerlijke warmte voelden we en zo'n helder licht za-
gen we. Terwijl het toch midden in de nacht was. Het was alsof God zelf zijn armen om 
ons heen sloeg. Alsof de hemel even op aarde was. 
 
Ja, jij denkt natuurlijk: die domme herder heeft niet alles meer op een rijtje. Er is zeker 
een steekje los geraakt tijdens die lange nachten in het open veld. Maar ik heb niet ge-
droomd! Dat kan ik bewijzen. We hebben de boodschap van die legeraanvoerder gecon-
troleerd. Hij zei dat de Messias geboren was en als een pasgeboren kindje in een kribbe 
te vinden was in Bethlehem. Nou, ik heb al veel baby’s gezien, maar nog nooit een in een 
kribbe. We zijn op stap gegaan, en we hebben dat kind gevonden. De engel had gelijk. 
Wat we meegemaakt hebben is dus echt waar. En echt gebeurd. Inclusief dat hemelse 
leger dat we gezien hebben. 
 
Als ik eerlijk moet zijn, vroeger geloofde ik zelf ook nooit dat je engelen zou kunnen zien. 
Een engel is iets van een andere wereld. En ik ben een nuchtere herder. Ik moet iets 
kunnen zien, aanraken of begrijpen. Allerlei verhalen van bovennatuurlijke ervaringen, 
ik moest er nooit wat van hebben. En toch, hier kan ik niet omheen. Vraag het maar aan 
mijn collega's. Ik zal het nooit vergeten. Deze nacht met de bataljons zingende engelen. 
Geen stille nacht, wel een heilige nacht. Alsof de hemel even op aarde was.  
 
** zo wordt kerst bekend ** 
 
Het zijn engelen die bekendmaken dat het kerstfeest is. Hemel en aarde staan niet los 
van elkaar. Het enige probleem is, dat wij hier op aarde nauwelijks doorhebben dat de 
hemelbewoners zich met ons bezighouden. Tussen hemel en aarde lijkt soms net een 
stuk polaroidglas te zitten: je kunt er van de bovenkant wel doorheen kijken, maar van 
de onderkant niet. Het gevolg is, dat veel mensen in onze wereld hun gevoeligheid voor 
het hemelse verloren hebben of dreigen te verliezen. Die wereld valt buiten onze hori-
zon. Als er van de hemel al eens iets op aarde te merken is of ervaren wordt, dan weten 
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wij daar wel weer een aardse verklaring voor te geven. Of we noemen het verbeelding. 
Wat je niet kunt zien, aanraken of begrijpen, daarmee hoef je geen rekening te houden.  
 
Een klein kindje is geboren. Heel gewoon, zeggen de mensen die om zich heen wel meer 
kinderen ter wereld zien komen. Heel bijzonder, roepen de engelen in koor. Zij hebben 
voor dit moment eeuwen gevochten. Kun je dat zien, aanraken of begrijpen? Het kindje 
wel, maar zijn bijzondere betekenis niet. Een hemelse gebeurtenis vraagt om toelichting 
in aardse taal. Daarom hebben wij de engelen nodig. Als ondertiteling bij de gebeurte-
nissen. Wij zouden het anders niet begrijpen. De wereld zou doordraaien zonder haar 
keerpunt op te merken. Engelen maken bekend dat het kerstfeest is. 
 
Zonder engelen en herders was er niets bijzonders op aarde te zien in die kerstnacht, 
ook al stond de hemel op zijn kop. Maar nu de engelen zich wel hebben laten zien, nu 
kennen wij de betekenis. Hun verschijning zet het kerstfeest op spanning. De spanning 
tussen een aardse wereldheerser, Augustus en een klein kindje in armelijke om-
standigheden geboren. De spanning tussen Maria uit wie het kind geboren werd en God 
die zijn Zoon naar de aarde zond. De spanning tussen gewone herders en een kudde 
schapen en een enorme divisie hemelse soldaten. Het is de spanning tussen het duister 
van de aardse nacht en het licht van Gods heerlijkheid. 
 
‘Ik kom jullie goed nieuws brengen, waar het hele volk blij mee zal zijn. Vandaag is voor 
jullie de redder geboren, de Messias, de Heer.’ Het leger soldaten onderstreept dit be-
richt. Zo komt het kerstfeest opnieuw op spanning, ook al is dit meer dan de tweedui-
zendste keer dat het kerstfeest op aarde wordt gevierd. Is toen en daar in Bethlehem 
inderdaad het meest ingrijpende gebeurd wat er in de wereld gebeuren kon? Is die ver-
andering ook voor ons leven nog steeds het belangrijkst? Let op de engelen. Zij vertellen 
wat er is gebeurd. Zij vormen de ondertiteling van de kerstnacht.  
 
** soldaten die loven? ** 
 
“Eer aan God in de hoogste hemel.” Wij weten niet beter dan dat het erbij hoort. In alle 
tekeningen van het kerstverhaal kom je dat engelenkoor ergens tegen. Engeltjes horen 
bij het kerstfeest, tot in de winkeletalages en reclamefolders toe. Daardoor lezen we ge-
makkelijk over allerlei details heen die toch wel opvallend zijn. Eigenlijk is er iets heel 
vreemds aan dat engelenkoor. 
 
Soldaten horen niet te zingen, maar te vechten. Het gaat hier niet over kleine lieve engel-
tjes die met hun gouden keeltjes zo zuiver kunnen zingen. Zulke engeltjes bestaan niet. 
Het gaat hier over het personeel van God, over soldaten met een gevechtstaak. 'Krachti-
ge helden die God dienen'. Ze dragen geen koorkleding, maar uniformen. Geen trompet-
ten, maar zwaarden hebben ze in de hand. Wij weten uit de bijbel lang niet alles over 
engelen. Maar dit weten wij wel: tienduizenden engelen strijden met de duivels, om 
Gods kinderen te beveiligen. Een machtig leger met enorme uitstraling.  
 
Soldaten die de strijd even laten rusten en beginnen te juichen. Dat is veelzeggend. Het 
onderstreept de glorie van het kind dat is geboren. Ere zij God in de hoogste hemelen. 
Maximale lof voor God vanwege deze grote overwinning die is geboekt. Ze hebben er 
hard voor gevochten, maar het is gelukt: in het huis van David is de Heiland geboren. 
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Hoevelen hebben het niet geprobeerd tegen te houden! Ze hebben gelukkig gefaald. Lof 
zij God, halleluja! 
 
Juichende soldaten. Dat is veelzeggend. Het onderstreept ook de macht van het kind. 
Even kunnen zij pauzeren van hun strijd. Even mogen ze doen waar ze voor geschapen 
zijn: God loven. Even staan ze in de luwte van het gevecht, want de koning is zelf geko-
men. Even is er voor de engelen ruimte voor de lofzang. Een grote stap op weg naar de 
vrede is gezet. Het vrederijk gaat komen. 
 
Wanneer deze hemelse soldaten aan de herders verschijnen, dan onderstreept dat ook 
de eenzaamheid van het kind. Want ze staan niet rondom de kribbe, maar ‘ergens in het 
veld, niet ver daarvandaan’. Gods licht straalt niet over de Heiland, maar over de her-
ders. Dat tekent kwetsbaarheid van Jezus in heel zijn leven. Hij moet afzien van hemelse 
ondersteuning. Hij moet zijn weg alleen gaan en zijn kruis alleen dragen. 
 
“Eer aan God in de hoogste hemel.” Een veelzeggend plaatje. Alles draait om het kind dat 
geboren is. Juichende soldaten onderstrepen het: dat kind is de messias! 
 
** spreken ze over vrede? ** 
 
Ja, en dan dat tweede deel van dat engelenlied. Dat deel, dat de mensen graag zingen. En 
dat ons soms kan ontroeren. “Vrede op aarde”. Dat zingen ze. Het raakt vele snaren in 
ons leven. En het beroert veel harten in onze wereld. 
 
Het is niet voor niets dat er juist in kersttoespraken zoveel aandacht gegeven wordt aan 
vrede. Koningen, presidenten en wereldleiders spreken erover. Er wordt veel geïnves-
teerd om vrede te krijgen. Maar tegelijk blijkt vrede zo breekbaar. Het is niet vreemd dat 
er in de kersttijd veel aandacht voor vrede is. Ook al klinken de woorden daarover soms 
erg goedkoop. Ook al wordt vrede vaak heel romantisch ingevuld. Het is toch het thema 
dat door de engelen in de kerstnacht is aangedragen en dat sindsdien aan het kerstfeest 
is verbonden. Het thema dat bovendien door veel bijbelse profetiën wordt opgeroepen. 
Het vrederijk van de messias, waar wapentuig wordt omgesmeed tot werktuig. 
 
“Vrede op aarde.” Vrede raakt aan een diep verlangen in het hart van een mens. Een ver-
langen naar harmonie, rust en heelheid tussen mensen. Naar zulke vrede verlang je, als 
je in je eigen leven met haat, ruzie en gebroken verhoudingen te maken hebt. Naar zulke 
vrede zucht je, als je keer op keer hoort van gevechten, oorlogsslachtoffers en zinloos 
geweld. Naar zulke vrede zoek je, als spanning je hart onrustig maakt of als zorg op je 
schouders drukt. 
 
Maar tegelijk blijkt keer op keer, dat het een ongrijpbare rust is, een onvervuld verlan-
gen. Soms is er even iets van die vrede in je leven, maar het glipt je ook zo weer tussen 
de vingers. We leven bijna 15 jaar in de 21e eeuw. Er zijn in deze eeuw al zeker 20 nieu-
we oorlogen ontstaan. En er lopen nog minstens 20 oorlogen uit de vorige eeuw, die nog 
niet afgesloten. En dan hebben we het alleen nog maar over gewapende oorlogen. Duur-
zame vrede in de wereld, echte harmonie onder de mensen en blijvende rust in ons le-
ven, het komt geen stap dichterbij. Integendeel. 
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De engelen hebben een prachtig accoord neergezet. Vrede op aarde. Het zal in grote har-
monie en in perfecte balans geklonken hebben in de velden van Efrata. In diezelfde vel-
den waar in onze tijd de raketten vliegen en het geweervuur knettert. Soms denk je: 
hadden die engelen maar niet over vrede gezongen. Want nu kan het kerstfeest toch niet 
anders dan op een teleurstelling uitlopen. Hoezo vrede op aarde?  
 
** ze zingen van vrede! ** 
 
Vrede op aarde. Eigenlijk praten de engelen daar niet over, ze bidden er ook niet voor, ze 
zingen ervan! Ze zingen alsof God die vrede al heeft gegeven! Het is geen lied van verlan-
gen, maar een loflied op Gods grote daden. Geen vrome wens met hemels karakter, maar 
een profetische boodschap voor de mensenwereld. Met de geboorte van het kind in de 
kribbe is de vrede op aarde begonnen. Zijn naam is Vredevorst. Kerstfeest is inderdaad 
het feest van de vrede. Maar dan moet je die vrede wel goed begrijpen. 
 
Het lied van de hemelse strijders laat ons niet in onzekerheid. Vrede op aarde, in mensen 
een welbehagen. Die twee liedregels horen bij elkaar, ze leggen elkaar uit. Er is vrede op 
aarde, want God heeft liefde voor de mensen. Dat is onomstotelijk bewezen in de ge-
boorte van de Christus. God ziet in liefde en genade naar de wereld om. Hij heeft zijn 
Zoon gestuurd. En daarmee het begin gemaakt van het herstel van een goede verhou-
ding tussen God en mensen. De verzoening staat in de steigers. Gods welbehagen gaat 
naar de mensen uit. Daar begint de vrede op aarde. 
 
U weet misschien wel, dat er verschillende vertalingen worden gegeven van die laatste 
regel van het lied. Ze gaan terug op een klein verschil in de verschillende griekse hand-
schriften. Als je de vertalingen en berijmingen naast elkaar legt, dan ontdek je het wel. 
Het is hier niet de plaats om dat verschil te beoordelen. Maar hoe je het ook leest, duide-
lijk is dat Gods liefde en welbehagen in mensen verbonden is aan de vrede op aarde.  
 
De engelen zingen van vrede. Maar het is geen vrede die met een paar handtekeningen 
wordt bereikt. De vrede die de messias brengt is de vrede die begint bij het hart van je 
leven: het vrede met God. God ziet met liefde en genoegen naar je om. Vanuit dat hart 
groeien ook al die andere bloemen van de vrede: vrede met jezelf, vrede in je huwelijk, 
vrede in je gezin, vrede tussen mensen, vrede tussen volken. Dat groeiproces gaat met 
horten en stoten. Soms draagt deze plant in iemands leven helemaal geen bloemen, 
doordat nergens vrede wordt ervaren. Maar als je hart de vrede van de messias kent, 
dan draag je de belofte van de vrede in eeuwigheid. De engelen vragen niet om vrede, 
mediteren niet over vrede, maar profeteren van de vrede en bezingen de vrede op aarde. 
De vrede die gebracht wordt door het kind dat de messias is. God heeft in mensen een 
welbehagen. 
 
** de strijd om die vrede is in volle gang ** 
 
Eigenlijk is het maar een vreemde zaak: een leger dat zingt van vrede. Is dat nu echte 
vrede, als de schaduw van de strijd erover ligt? De NAVO, de VN, die proberen vrede af te 
dwingen door militaire kracht. Drone-aanvallen, luchtsteun, combat boots. Gewapende 
vrede. Brengt Jezus zulke magere vrede op aarde, die steeds weer bevochten en voort-
durend bewaakt moet worden? Kan het wel vrede zijn, terwijl de soldaten nog bewa-
pend rondlopen? 
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De kiem van vrede is gelegd. Maar de strijd om de vrede gaat door. Even lieten de hemel-
se soldaten hun zwaarden rusten voor een kooruitvoering op aarde. Zingen en loven 
doen engelen graag. Daarvoor zijn ze geschapen. Maar het vredeskoor is niet gebleven, 
ze zijn weer vertrokken, aan hun gevechtstaak. De strijd om de vrede is nog steeds in 
volle gang.  
 
Als ik nu op het kerstfeest praat over oorlog en strijd, dan verstoor ik misschien de ro-
mantische gezelligheid en de warme kerstwensen. De sfeer van het gevecht dat om jou 
wordt gevoerd en het gevecht dat door jou gevoerd moet worden, dat is niet de sfeer van 
kaarsjes en lekkere hapjes. En toch zeg ik het: De vrede van Christus betekent strijd. De 
engelen hebben hun taken weer opgepakt. Op de kribbe volgt het kruis. En op het kruis 
volgt de Geest. En op de Geest volgt de kerk in de wereld. En op de geschiedenis volgt de 
volmaakte vrede. De strijd om de vrede gaat door. 
 
Er is voor de engelen wel een verschil na de kerstnacht. Ze werken nu niet meer naar de 
komst van de Vredevorst toe, maar ze werken vanuit de vrede die Hij heeft bewerkt. Ze 
hebben nu een andere missie: de vrede van Christus laten bloeien in de wereld, zodat 
steeds meer mensen erin delen. En de vrede van Christus laten bloeien in jouw leven, 
zodat jij het merken gaat in de dagelijkse praktijk. 
 
De strijd om de vrede van Christus is in volle gang. De engelen zijn weer vertrokken. 
Maar zo echt als ze in de velden van Efrata stonden, zo echt zijn ze ook nu in de strijd 
gewikkeld. Je ziet ze misschien niet. Maar weet dat ze er zijn. Het front waarop zij vech-
ten loopt dwars door de wereld heen, dwars door je leven heen. Gods vrede kan hier en 
nu nog niet zonder soldaten. Voor de handhaving en de uitbouw zet de Heer zijn leger in. 
Daarbij wordt jijzelf ook ingeschakeld. Anders dan de engelen. Maar net zo verantwoor-
delijk. Om zelf het gevecht ter hand te nemen. Het gevecht tegen de zonde en tegen het 
kwaad. Om vredestichters op aarde te worden in het spoor van de Vredevorst. 
 
** de hemel komt op aarde ** 
 
Hé, beste herder, wat een geweldig verhaal. Wat een indrukwekkende ervaring. Hemelse 
soldaten en het kind in de kribbe. Ik kan me voorstellen wat je bedoelt: alsof de hemel 
even op aarde was. Ik ben ook niet iemand die wonderlijke verhalen zomaar aanneemt. 
Als nuchtere gereformeerde hollander kijk ik daar wat sceptisch tegenaan. Hemelse en-
gelen heb ik nog nooit gezien en ik zou niet weten waar ik ze moet zoeken. En toch ge-
loof ik dat jij die tienduizenden engelen hebt horen zingen, ook al heb je er geen foto van 
gemaakt. Toch geloof ik dat het kleine kind in de kribbe de vredevorst is, ook al kun je 
dat niet bewijzen. 
 
Waarom ik jouw verhaal wel geloof en zoveel andere verhalen niet? Daar heb ik eigenlijk 
geen sluitend antwoord op. Het heeft te maken met wat in de Bijbel staat over een vre-
devorst en een vrederijk die zouden komen.. En het heeft te maken met de ontwikkeling 
van dat kleine kind. Want ik weet, wat jij, herder, nog niet kon weten, dat de kribbe het 
begin is van het kruis. Dat kind werd een man. Een man, die veel goeds deed, die bijzon-
dere uitspraken deed en die zo’n genadige uitstraling had. Een man die onschuldig werd 
geëxecuteerd en weer opstond uit de doden. Hij is mijn Heiland, die mij gered heeft van 
het kwaad, de zonde en de dood. Hij is mijn Heer, met wie ik mij verbonden weet en die 
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ik volgen wil, alle dagen van mijn leven. Ik was best graag met je meegegaan naar Beth-
lehem. Maar het kan niet meer. Hij is daar niet meer. En het hoeft ook niet meer. Want ik 
ontmoet hem overal. Hij is in mijn wereld actief door zijn Woord en zijn Geest. 
 
Weet je herder, wat mij het meest geraakt heeft in jouw verhaal? Toen je zei: het is alsof 
de hemel even op aarde was, toen je zoveel engelen hoorde zingen. Ik geloof dat dat 
klopt. In de geboorte van de Messias blijkt dat God in de hoge in zijn liefde omziet naar 
de mensen op aarde. God buigt zich naar de mensen. De messias is geboren. Zo is de he-
melse vrede op aarde begonnen. Het loopt uit op een vrederijk op een nieuwe aarde. 
Beste herder, geen wonder, dat jij God ging loven en prijzen toen je alles had gezien. 
Weet je, ik doe met je mee. Als Gods strijders zingen, kunnen Gods kinderen toch niet 
achterblijven? ‘Eer zij God in onze dagen’. 
 
Amen 


