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 Lukas 2,22-40 – dienst met cantate ‘Das neugeborne Kindelein’ (BWV 122) 
ds. Rienk Lanooy

Gebed om ontferming
Nog even
en het oude jaar 
is niet meer
en nu zijn wij hier
dankbaar 
verdrietig
– of allebei –
om wat het 
ons gegeven heeft.
We weten wel
dat wij niets
kunnen vasthouden
en alles aan het verleden
moet worden prijsgegeven.
Maar juist daarom
vieren we de komst
van het nieuwgeboren kind
als een teken 
van uw stille
blijvende aanwezigheid
daarom bidden wij U:
Heer, ontferm U...

Nog even
en het oude jaar
is niet meer
en nu zijn wij hier
uitkijkend
naar een nieuw jaar.
Wat zal het ons brengen
wie zal ons pad kruisen
wat onze gedachten bepalen?
Veel ligt nog open
maar het zal ook
op ons zelf aankomen
op onze inzet
en onze trouw
op de aandacht
die wij willen geven
én ontvangen.
Dat u dan
de Aanwezige bent
die ons zal voeden
daarom bidden wij U:
Heer, ontferm U...

Nog even
en het oude jaar
is niet meer
maar het laat wel
zijn sporen na
in onze wereld:
de een zag
vooruitgang
de ander ervoer
terugslag
hier werden kloven
gedicht
daar werden ze 
groter en groter
soms regeerde de wanhoop
dan weer brak 
het licht door
en in dit wisselend getij
zochten wij u
ook nu
en daarom bidden wij U:
Heer, ontferm U...

Preek

In de krant schreef een moeder: “Het is de eerste dag van de kerstvakantie en nog wat slaperig 
schuif ik aan bij het ontbijt. Onze zoons van zeven en vijf zijn al een tijdje wakker en zingen 
samen uit volle borst het lied ‘Midden in de winternacht’. Na de slotzin, 'Christus is geboren', zegt 
onze oudste: 'Nou, er staat hem nog heel wat te wachten.' 'Ja', beaamt de jongste, 'Pasen!'”.

Kijk, lieve gemeente, zo compact als deze twee theologen in de dop het evangelie samenvatten, zo 
snel gaat Lukas niet door het leven van Jezus heen, maar toch zijn we vanmorgen met zijn verhaal 
al weer veertig dagen van kerstmis vandaan. We zien Jezus en zijn ouders in de tempel van 
Jeruzalem om zich onder de wet van Mozes te scharen.

Van een zekere afstand tot het kerstfeest, merken we in eerste instantie ook iets in de cantate. Bach
schreef hem voor de laatste dag van het jaar 1724 en koos als uitgangspunt het lied Das 
neugeborne Kindelein waarin de geboorte van Christus a.h.w. samenvalt met het begin van het 
nieuwe jaar. Dat gaat terug op een oude middeleeuwse traditie die we ook in het slotlied van deze 
morgen tegenkomen (LB 469,15) Daarin wensen de engelen van alzo hoge ons niet alleen vrede 
op aarde toe, maar ook een goed nieuwjaar. Maar met dat alles heeft de uitbundige kerststemming 
plaats gemaakt in de cantate voor een nog altijd feestelijk, maar toch wat meer ingetogen kijk op 
het kerstkind. De toonsoort in een aantal delen is mineur. Albert Schweitzer sprak van een 
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'Wiegelied' en de dansvorm die daarmee verwant is, het menuet, wordt door een tijdgenoot van 
Bach (Mattheson) omschreven als geschikt voor 'mäßige Freude und Lustigkeit.

En toch vermoed ik dat je daarmee het verhaal van Simeon geen recht doet, met 'matige vreugde 
en gedempte vrolijkheid'. Het is er wel mee geassocieerd. Dat komt door de manier waar Simeon 
in de loop van de eeuwen is weergegeven. De kunstgeschiedenis zit ons daarbij een beetje in de 
weg. Wie hier op een steenworp afstand het Mauritshuis binnentreedt, komt er vroeg of laat een 
werk tegen van Aert de Gelder, met de titel 'Het loflied van Simeon' (c. 1700). En daar zien we 
Simeon op de manier waarop de traditie hem is gaan zien: als een oude man, die zo ongeveer net 
voordat hij de geest geeft, zijn dankbaarheid kan uiten over dit kind.

Maar of Simeon oud is, daarover zegt Lukas niets. Je zou zeggen: integendeel! Want Lukas vertelt 
niet dat Simeon bijna de geest geeft. Hij vertelt dat Simeon de Geest krijgt, en wel tot drie keer toe.
En dat die Geest hem in beweging brengt en naar de tempel brengt waar hij het kind in de armen 
neemt en in lofprijzing uitbarst. Niks, 'mäßige Freude und Lustigkeit', maar pure, overrompelende 
blijdschap. Alsof Lukas zeggen wil: dat je in beweging komt door en voor dit kerstkind, zoals de 
herders door de engelen, en de wijzen door een ster, is niet omdat het past in de lijn van de 
verwachting, maar toch veel meer, omdat je opeens en met diepe blijdschap kunt ervaren wat dit 
nieuwe kind betekent. Want zo gaat het toch: werkelijke verandering, gegrepen worden door een 
inzicht, iets volstrekt nieuws, het komt van elders, van buiten jezelf. Je kunt er nog jaren op 
kauwen, voordat je het wilt toelaten, voordat het zijn beslag krijgt, voordat het effectief wordt, 
maar in de kern is het werkelijk nieuwe, het andere, niet iets wat je onmiddellijk begrijpt, maar iets
wat je grijpt. Zoals Simone Weil het zei: 'Het allerkostbaarste kan niet worden gezocht, maar moet 
worden afgewacht'.

Ja, het verhaal van Simeon gaat niet over het einde van een mensenleven, maar over de ervaring 
van de verrassende ontmoeting met het Christuskind. Lukas zet Simeon dan ook niet neer als een 
oude verzadigde man die bijna zijn laatste adem en daarmee het kerstverhaal uitblaast maar als de 
mens die door de Geest nieuw leven wordt ingeblazen. En dat klinkt natuurlijk een beetje abstract, 
dat nieuwe leven, maar Lukas zou Lukas niet zijn als hij niet onmiddellijk uitbeeldt (hij is tenslotte
de patroonheilige van de schilders) hoe dat er uit ziet. Simeon neemt het kind in de armen en 
begint te zingen. En natuurlijk zijn de ouders verbaasd, zoals eerder deze week de hele kerststal al 
verbaasd is als daar de herders binnenwandelen om te vertellen over dit kind. Meestal zijn het 
immers de ouders die vertellen over hun kinderen: wat de kleine allemaal al kan, wat ze doet, zegt,
kan (grootouders kunnen er ook wat van, trouwens!). 

Maar hier gaat het precies andersom. Hier is het een ander die de ouders vertelt over hun kind. 
Hier is het Simeon, die zingt over redding en licht, terwijl hij Jezus in zijn armen heeft. Redding en
licht blijken een kind te zijn, dat je kunt vastpakken, in je armen nemen, aanraken, kussen, de oren 
wassen, koesteren. Redding en licht zijn vlees en bloed, die je kunt zien. Ze zitten niet tussen de 
oren, maar ze zijn voor handen: “met eigen ogen heb ik de redding gezien die u bewerkt hebt”, 
zingt Simeon (Lukas 2,30). Het heil blijkt een heiland te zijn, de redding een redder, het licht een 
mensenkind.

Ja, en dat geeft te denken. Telkens weer in de geschiedenis van de kerk is geprobeerd om van dat 
kind een abstractie te maken, om het te depersonaliseren en er een concept, een bon mot van te 
maken. Nu eens werd het een gesloten systeem, kloppend naar de rede, maar zonder kloppend 
hart. Dan weer werd het een lijstje van regelzucht en fatsoen, van alles wat niet mag en wat wel 
moet. En weer anderen hebben in de armen van Simeon vooral een leerstuk zien liggen, een 
kerkstructuur, een godsdienst, een mind-set. En soms komen we zelf ook niet verder dan te 
stamelen: 'Ik geloof wel dat er iets is'. Maar of 'iets' je kan verrassen, aangrijpen, verbazen ik weet 
het niet, maar een mens kan het, en of je 'iets' in je armen kunt wiegen en er zielsgelukkig van kunt
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worden, ik weet het niet, maar een mens kan dat met je doen. Dat je je gezien weet, geroepen, 
gewild, gehoord, gewenst, gered - dat heeft niet met een systeem te maken, maar met een 
medemens die jou nabij is.

Redding heeft handen en voeten, licht heeft een gezicht, woord is vlees geworden.

De theoloog Edward Schillebeeckx, vertelde ooit hoe hij voor het eerst over Jezus hoorde. Hij 
moest dan denken aan de enorme kribbe die vroeger in de kersttijd bij hem thuis stond. Zijn vader 
vertelde dan het kerstverhaal en wees alle figuren aan, de herders, de wijzen, en bij het kindje in de
kribbe zei hij: 'en dat kindje, dat is God'. Dat gaf een gevoel van ontzag en mysterie, – niet zozeer 
van veiligheid, vertelde Schillebeeckx erbij, maar dat had ook te maken met het papier van het 
kerststalletje waarvoor altijd werd gewaarschuwd dat het in brand kon vliegen.

Maar dat ontzag en dat mysterie hadden te maken met die grote, ongeziene God die daar in dat 
kindje in de kribbe in alle concreetheid verscheen. God dichtbij, Immanuel, God met ons, niet 
abstract, maar zichtbaar, niet onpersoonlijk, maar een mensenkind.

Ik ben het boek Homo Deus van Yuval Harari over de toekomst van de mensheid aan het lezen . 
Soms grijpt het je naar de keel, alles wat er kan en staat te gebeuren. En toch...  steeds gaat het over
de mensheid, niet over de mens, over een grote, abstracte geschiedenis, niet over de enkeling. Wat 
de Slag bij Waterloo was of wat Martin Luther King heeft betekend, het doet er niet toe. Maar ik 
denk soms ook: is het nu zo vreemd om te denken dat dat er wel toe doet? Dat die ene mens wel 
het verschil kan maken? En dat het ook is wat dit eenvoudige verhaal van een man en een kind wil 
vertellen: dat het nu juist wel aankomt op die ene mens die op een ongekende manier vertelt dat 
het ware leven niet zit in de soms zo verlammende vraag hoe het met de mensheid verder gaat, 
maar in de vraag wie je bent en wat je doet in het leven van hier en nu.

Dag Hammarskjöld, secretaris-generaal van de VN zei het zo: 'Het is beter om met heel je hart één 
enkel mens goed te doen dan je op te offeren voor de mensheid'.

Als we daarmee het nieuwe jaar ingaan, echoot er, nu kerstmis straks weer achter ons ligt, blijvend
iets van het feest van het kleine mensenkind in ons na. Misschien is dat het wat Bach wil zeggen 
als hij in het eerste deel van de cantate telkens een echo inbouwt: we nemen afstand van het feest, 
maar dat is niet het einde van het verhaal, maar het begin: ware menselijkheid heeft goddelijke 
allure. Simeon zag het en zong ervan. Nu wij!

Bronnen:
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1982
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Gebeden
Wij danken u
dat het feest 
van het kind 
nog nagalmt
in ons gemoed
op de vleugels
van de muziek
en dat we daardoor
met goede moed
het nieuwe jaar 
ingaan
bedacht
op menselijkheid
in alles
wat we doen
bij ieder
die onze levensweg
kruist.

Want we weten wel
hoe het anders-zijn
van de ander
ons kan verontrusten
hoe gemakkelijk

we toelaten
dat we niet
met iemand
door één deur kunnen
hoe snel we zijn
in ons oordeel
en hoe traag 
in de wil
de ander 
werkelijk 
te leren kennen;
dat zit
in onze genen
in onze opvoeding
in onze gewoontes
maar
hier horen we
dat we daarvan
geen slaaf 
hoeven te zijn
en dat
iedere nieuwe dag
ieder nieuw jaar
het in zich heeft
om verrast te worden

door een ander perspectief
dat in de wereld 
is gekomen
door het kind van Betlehem
dat het ons 
heeft voorgedaan.

Wees zo
met allen
die u zoeken
in hun zorgen
de vluchteling
de mens 
met het stille verdriet 
de opgekropte woede
het aangedane onrecht
de zieke
en wij noemen 
in het bijzonder...
en voegen
daaraan
in stilte toe
wat ons
verder bezighoudt...

NB! Wanneer u vaker inspiratie ontleent aan onze preken en gebeden, stellen wij u voor om een gift over te
maken op NL 29 INGB 0000 0585 71 ten name van Stichting Kloosterkerk.

U steunt ons werk ermee!
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