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Het is kerstavond, 1944. In zijn cel in Berlijn schrijft Helmut James Graf von Moltke 
een brief . Hij behoort tot de Kreisauer Kreis, een groep Duitsers die zich bezint op hoe 
het verder moet met Duitsland wanneer Hitler het zwijgen is opgelegd. Von Moltke 
gearresteerd. Hij weet: veel goeds staat hem niet wachten. Die kerstavond, zijn laatste, 
schrijft hij aan Freya, zijn vrouw. “Het moet nu zo rond zes uur zijn, en mijn gedachten 
die al de hele dag met jou meegaan, zoeken je sinds een half uur bij het zingen, lezen en 
ontvangen van de kerstcadeaus. Mijn lief, zojuist maakte ik wat ik van jou kreeg open, 
het kerststalletje, de krans en het liedboekje... en de grote kaars licht me bij nu ik deze 
brief schrijf...” “Voor kerstmis is de cel een geschikt verblijf, want daardoor wordt 
duidelijk dat alle magie waarmee kerstmis omgeven is, de geliefden, de liederen, de 
boom en de geschenken – dat dat allemaal iets is wat er bij komt, maar dat het eigenlijk 
alleen maar aankomt op die ene zin uit het Lukasevangelie: … want u is heden de 
Heiland geboren...”

Von Moltke zal de oorlog niet overleven. Een paar jaren geleden werden zijn 
afscheidsbrieven gepubliceerd. Met daarin die woorden: dat het met kerstmis eigenlijk 
alleen maar aankomt op die ene zin … want u is heden de Heiland geboren... , aankomt 
op het Christuskind dat vannacht, in deze stille, heilige nacht je leven binnen wil 
wandelen. Het gaf Von Moltke vertrouwen, op dat moment, in die Berlijnse cel. En 
misschien is er hier ook iemand die denkt: zouden die woorden mij nu, in mijn leven 
zoals dat verloopt, ook vertrouwen kunnen geven? 

U weet wel: zo duister als toen is het firmament in onze dagen niet, maar het is toch ook 
niet zo dat wij leven in een stormvrij paradijs. Sommigen van ons weten dat uit 
persoonlijke ervaring. Dit bijna voorbije jaar, kan je levensboek ingaan als een 
hoofdstuk met de rafelranden van verlies, schrik, afscheid, besef van kwetsbaarheid. 
Maar ook de vraag hoe het toegaat op ons oude continent kan een mens bezighouden. 
Velen hebben het er ongekend goed, en tegelijkertijd groeit het onbehagen. Onbehagen 
over het lot van de vluchteling dichtbij en ver weg, over de onbetaalde rekening van 
onze omgang met de aarde, de groeiende kloof tussen arm en rijk, een ingewikkelde 
Brexit, leiderschap dat verdeelt. En we herkennen daarin een vast patroon: wat de één 
veel te ver vindt gaan, vindt de ander lang niet ver genoeg gaan. Elkaar vinden, elkaar 
ontmoeten, zoeken naar wat ons met elkaar verbindt, is een moeizame exercitie 
geworden. Angst en onzekerheid regeren het debat. De confrontatie is ons vaak liever 
dan het gesprek... het hoeveel eenvoudiger is het een ongezouten mening de wereld in te 
zenden, dan woorden te ontvangen die een geheim bevatten en die, als Maria, te 
overwegen in ons hart.

Nee, zo opgesloten als Von Moltke zijn wij niet, maar er is genoeg wat ons bezighoudt. 
En als u dit kerstfeest een brief aan een geliefde schrijven zou, over hoe het nu met u 
gaat, zou u dan ook uitkomen bij diezelfde diepe ervaring van vertrouwen die Lukas in 
dat oude verhaal heeft gelegd met de woorden: U is heden de Heiland geboren? Nu, 
hier, vandaag...
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Of zou u eerder stilstaan bij het verleden? Over hoe het was, maar niet meer is. Als je 
vanaf jongs af aan vertrouwd bent geweest met de christelijke traditie, herinner je je 
wellicht de eenvoud van vroeger, hoe het Christuskind je misschien wel even nabij was 
als je moeder, je vader, je knuffel. Hoe Hij geen volstrekte vreemde was, en hoe het 
kerstfeest daarvan de mooiste expressie was, met de engelen, de lichtjes en het stalletje. 
En ik denk dat we die hunkering naar eenvoud, nabijheid en vertrouwen ook graag 
terugprojecteren op het verleden. Ilja Leonard Pfeijffer schreef daarover een mooi boek. 
Het heet Grand Hotel Europa. De titel  doet al vermoeden dat het over de vergane glorie
van ons continent gaat, voorbije grandeur. En zo is het ook. En tegelijkertijd laat 
Pfeijffer zien dat juist dat verleden het wankele vertrouwen voor velen is: Europa leeft 
van het verleden. ‘Je zou de geschiedenis van Europa kunnen beschrijven als een 
geschiedenis van terugverlangen naar de geschiedenis’ zegt een van de karakters in het 
boek. En misschien geldt dat ook wel voor onze ervaring met God: iets uit het verleden, 
waarnaar je verlangen kunt, als een vast vertrouwen van weleer, maar toch ook o, zo 
wankel als het er nu op aankomt.

Of zou u dit kerstfeest een brief schrijven aan een geliefde waarin het gaat over de 
toekomst, de ongekende mogelijkheden die ons te wachten staan. Waarin de mens 
trekken van God zelf krijgt, zoals Yuval Harari schrijft in zijn boek Homo Deus, de god-
mens die de dood voorbij is en zelf betekenis geeft aan zijn leven. Maar hoe zal dat 
leven zijn? Niet alleen maar gloria want het kan ook zo gaan dat we op den duur alle 
controle over onszelf verliezen omdat ons leven volledig wordt beheerst door algoritmes,
door al die data die wij vrijwillig offeren aan de hogepriesters van Facebook en Google. 
Zo vrij als we denken te zijn, zijn we allang niet meer. En wie of wat stuurt ons leven 
aan?

Of zou u toch liever een brief schrijven zoals Von Moltke die in zijn Berlijnse cel zijn 
vertrouwen vond in het 'heden' van de geboorte van het Christuskind. Hij greep niet 
terug op zijn herinnering, maakte zich geen illusies over de toekomst maar hij stelde zich
voor, van uur tot uur, hoe zijn geliefden thuis zongen en lazen, en opende zich voor wat 
het voor hem betekende dat het kind in de kribbe heden geboren werd, in zijn 
omstandigheden, in die cel in Berlijn.

Wat zou u in uw brief van dit kerstfeest schrijven? 

Ik zou hopen dat ik mij in de mijne niet zó druk zou maken om de toekomst, dat ik 
vergeet te leven in het heden. Ik zou hopen dat ik het verleden zo kan laten rusten dat het
me geen parten meer speelt of dat ik er hopeloos naar terugverlang. Ik zou hopen dat ik 
meer ruimte zou vinden om open te staan voor het geheim van het leven, voor de 
Eeuwige zelf, dat ik niet alles wil vast timmeren in absolute antwoorden, maar dat ik 
meer zou luisteren naar de stem van mijn geweten, van de diepe waarheden die de 
christelijke traditie mij aanreikt. Ik zou hopen, dat het kind in de kribbe in mijzelf 
geboren gaat worden, zodat ik het goede leven vind – of zoals de mysticus Angelus 
Silesius het verwoordde: 'Was Christus duizendmaal in Bethlehem geboren, en niet in u, 
gij zijt toch eeuwiglijk verloren'. Verloren voor dat goede leven.
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Ja, die concentratie op het heden zou een mens goed doen, en ik zie er iets van terug in 
de afbeelding die voorop uw boekje staat. Het is een reliëf uit de 4e eeuw, uit de tijd dat 
de christelijke kunst volop in ontwikkeling is, en ook het kerstverhaal krijgt daarin 
langzamerhand een plaats. U ziet niet het archetypische beeld van vader, moeder en kind
in de kribbe, met wijzen en herders, maar er is daar alleen het kind in doeken gewikkeld,
en daarover wakend de os en de ezel. Met hun adem verwarmen zij het kind, gedrieën 
zijn ze daar. En wat ik daar zo mooi aan vind is dat het niet méér is dan het is: er zijn 
geen wijzen die al aan de toekomstige koning der Joden denken, geen herders die in en 
uitlopen, geen Maria die alle woorden over wat er met dit kind gaat gebeuren al aan het 
overwegen is. Er is alleen meer heden, nu, hier; alleen maar het kind en twee liefdevolle 
dieren die niets uitstralen van zorgen voor de dag van morgen, of van een hang naar een 
voorbij verleden. Zij weten het moment op waarde te schatten. Ik zie er iets in van een 
God die niet allereerst de wereld binnenkomt met een hoop moeten, een grote stapel 
plannen, een uitgestippelde carrière en een ambitieus veranderingsprogramma, maar die 
zich zachtjes laat verwarmen door de adem van een os en een ezel, één die niet komt uit 
liefde voor de macht, maar met de macht van de liefde en zo de wereld redden wil.

Ja, zo wil het kerstverhaal vertellen dat de hemel naar ons toekomt, in ons heden, zoals 
wij nu zijn, met wat we te stellen hebben met onszelf, met een ander, met onze 
eenzaamheid, zoals Von Moltke in zijn cel en ook, gelukkig, met de blijdschap die er is. 
En als je kijkt naar die os en die ezel en dat stille kind dan ga je ook zien dat je misschien
wel vaker dan je lief is voorbij leeft aan het heden; dat de dag van vandaag alleen maar 
een vehikel is waarmee je morgen weer iets nieuws wilt bereiken, 'the next level'. En je 
weet allang dat, als dat bereikt is, er dan natuurlijk weer iets is wat zich aandient, wat je 
aandacht opeist, je inzet vraagt, je onrustig maakt. En zo jagen we door en door naar... 
ja, naar wat eigenlijk?

En ondertussen is God misschien dichterbij dan we denken, komt hij op kindervoetjes je 
heden zachtjes binnenwandelen, onopvallend: in een oud verhaal van Lukas, in een 
lichtje van de ster of in de tinteling van een glas wijn, in een goed boek, in de warme 
blik van de ene mens, of de glimlach van een ander, in de tegendraadse actie, de 
liefdevolle aanraking. 

U is heden de Heiland geboren, zegt het kerstevangelie en dat wens ik ons ook toe: dat 
we stilstaan in dat heden, een moment vertragen van onze haast. Ik moet denken aan de 
Zeeuwse wapenspreuk 'Luctor et emergo' – 'ik worstel en kom boven'. Nuchtere 
Zeeuwen voegen daar wel aan toe (en nu hoop ik dat ik met de juiste tongval zeg): 
'Luctor et emerge -. lukk'et vandaege nie, dan lukk'et merrege' – lukt het vandaag niet 
dan morgen. Zo kan het werk dat niet afkwam, gewoon een paar dagen blijven liggen tot
het weer wordt opgepakt, zo vinden we ware aandacht voor familie, vrienden of wie we 
ook ontmoeten, zo komt er ruimte voor de geboorte van de Heiland. Dat wij dan als de 
os en de ezel in een stil en oprecht vertrouwen bij de kribbe staan, verwonderd om dit 
kind dat in elk van ons geboren kan worden.

En misschien schrijft u er wel over in een brief aan een geliefde, op papier of alleen 
maar in gedachten, omdat u deze dagen iets van dit geheim ervaren heeft: U is heden de 
Heiland geboren.
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