Filippenzen 2:5-7 – Kerst:
Jezus geeft alles op voor jou
Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen
wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com.
Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.
Deze preek is een vervolg en uitbreiding op de meditatie ‘God
wordt klein’, over Filippenzen 2:6-7, die ik op de
volkskerstzang heb gehouden.
Liturgie
Zingen: Midden in de winternacht
LvK Lied 138 : 1, 2, 3 en 4 (Komt allen tezamen)
LvK Lied 134 : 1, 2 en 3 (Eer zij God in onze dagen)
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Opwekking 526 (Goed nieuws)
Gebed
Kinderen naar club
Lezen: Lucas 2 : 1 – 14
Zingen: Opwekking 533 (Een klein kind)
Lezen: Filippenzen 2 : 1 – 7
Zingen: Psalm 98 : 1, 2 en 4
Preek over Filippenzen 2 : 5 – 7
Zingen: LvK Lied 135 : 1, 2 en 3 (Hoor de englen zingen d’eer)

Kinderen terug
Kinderlied: projectlied : 5 en 6
Gebed
Collecte
Zingen: ‘Kom vier het feest’ (Sela)
Zegen
Zingen: GKB Gezang 50 (Ere zij God)

Preek: Kerst: Jezus geeft alles op
voor jou
Lego
dia 1 – zwart
Veel mensen, en de kinderen allemaal, hebben deze weken
vakantie.
Je hoeft vandaag niet naar school,
dat begint pas over anderhalve week weer.
Alle tijd om lekker te spelen.
Ik heb zelf ook wat speelgoed meegenomen.
Kunnen jullie zien wat het is?
Het is een Legopoppetje.
Ik heb me heel wat kerstvakanties met Lego vermaakt.
Lego was mijn favoriete speelgoed.

Of misschien is dat het nog steeds wel…
Want Lego is niet alleen voor kinderen.
Ik denk dat ik ongeveer 8 jaar oud was.
We logeerden bij een oom en tante en ik had Lego meegenomen.
Ik had iets moois gemaakt, en toen was het bedtijd.
De volgende ochtend was er opeens iets anders van mijn Lego
gemaakt!
De schuldige biechtte het gelukkig op, maar ik was wel boos.
Maar ga er dus maar vanuit dat als je in bed ligt,
de grote mensen met jouw Lego spelen…
Hoe dan ook, ik wil aan de hand van Lego uitleggen wat met
Kerst gebeurt.
Een van de leukste dingen van Lego,
vind ik dat je je fantasie kunt gebruiken.
Als je het kunt verzinnen, kun je het ook bouwen.
Op die manier kun je een hele wereld bouwen.
Met huizen, met straten, met speeltuinen.
Maar je kunt ook een wereld bouwen van ruimteschepen.
Je bouwt een wereld die je zelf hebt bedacht.
Helaas is het niet altijd vakantie, kun je niet altijd met
Lego spelen.
Behalve als je van Lego je werk kunt maken.
Dat is toch een droombaan:

elke dag met Lego spelen, en daar dan ook nog geld voor
krijgen!
Zoals bijvoorbeeld de directeur van Legoland.
Hij is de hoogste baas, hij mag bedenken hoe die Legowereld
eruit moet zien.
Net zoals God heeft bedacht hoe onze wereld eruit moet zien!
En nu komen we bij kerst.
Stel je voor, je bent de directeur van Legoland,
en je gaat van de Lego houden.
Het is zo erg dat je verliefd wordt op de Legopoppetjes.
En je besluit: ‘ik wil ook in die Legowereld leven,
ik word een Legopoppetje!’
Natuurlijk kan dat niet.
Een mens kan zichzelf niet veranderen in een stukje plastic.
Maar met kerst gebeurt wel zoiets.
God heeft onze wereld gemaakt, hij heeft bedacht dat er mensen
moeten zijn.
En God houdt zo veel van mensen,
dat hij in Jezus zelf mens wordt.
Dat is het onvoorstelbare wonder van kerst.
De grote God komt als mens.

1.God wordt mens
dia 2 – kerst: de grote God wordt klein

Elk jaar weer vieren we het kerstfeest.
Elk jaar weer wordt dit verhaal verteld.
Je hoeft heus geen christen te zijn om het verhaal van kerst
te kennen.
Maar het overbekende verhaal kan heel makkelijk gewoon worden.
Dat je het wonder van het verhaal niet meer hoort.
Als je tot je laat doordringen wat er gebeurt met kerst,
dan zakt je mond open van verbazing.
Kerst is de omgekeerde wereld.
Zoals de engelen het vertellen aan de herders:
‘vandaag is jullie redder geboren, hij is de Heer’.
De Heer is geboren, God is geboren, hoe kan dat?!
Paulus schrijft erover.
Over dat Jezus God is,
maar als mens naar onze wereld komt.
De Maker wordt een mens van vlees en bloed.
Met Kerst vieren we dat de Schepper een schepsel wordt.
Christenen zijn wel een beetje gewend aan het idee,
maar het is pure Godslastering!
God is machtig, God is heilig.
De geloofsbelijdenis van Moslims is ‘God is groot’.
Dit gaat er lijnrecht tegenin: God is klein.
Hoe haal je het in je hoofd dat de grote God klein wordt?!

Dat is ronduit vernederend voor God.
Het is onvoorstelbaar wat Jezus allemaal opgeeft.
Als morgen in het nieuws is
dat de directeur
veranderd,

van

Legoland

in

een

Legopoppetje

is
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Het is nog groter:
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Dat vieren we vandaag.
God dompelt zich helemaal onder in onze wereld.
Hij kijkt niet vanaf een afstand naar de wereld die hij heeft
gemaakt,
maar hij wordt zelf onderdeel van die wereld.
En dan niet als koning in een paleis,
maar als huilende baby in een stinkende voederbak.
De grote God wordt klein, hij vernedert zich.
Kerst is absurd!
dia 3 – geloofwaardig omdat het absurd is
Misschien is het juist daarom ook wel geloofwaardig.
Want stel je voor dat je zelf een godsdienst mag bedenken.

Hoe zou die er dan uitzien?
Ik zou dan iets bedenken over hoe de wereld ontstaan is,
over de zin van het leven en hoe je geluk vindt,
over de dood en wat er na dit leven gebeurt.
Maar een God die zichzelf vernedert,
een God die zelf een mens wordt,
– en dan ook nog eens een miserabel mens,
Paulus schrijft dat hij de gestalte van een slaaf aanneemt, –
zo’n God verzin je gewoon niet!
In de tweede eeuw na Christus zei iemand:
“ik geloof omdat het absurd is.”
Ik denk dat hij gelijk had.
God wordt mens,
dat kun je niet bedenken,
daar kun je je alleen maar over verbazen.
Stil worden van verwondering.

2.Jezus gaat voor jouw belang
dia 4 – Jezus gaat voor jouw belang
Of toch niet?
Want laten we nog even teruggaan naar die directeur van
Legoland.
Als hij serieus overweegt een Legopoppetje te worden,

dan is hij toch gewoon niet goed wijs?!
Het is absurd, maar het is ook gewoon dom.
Waarom wordt Jezus mens?
Zit er bij hem soms ook een steekje los?
Nee, Jezus weet heel goed wat hij doet.
Paulus schrijft dat Jezus zich richt op de ander.
Jezus gaat niet voor zijn eigen belang,
maar voor het belang van de ander.
Hij wordt mens, niet voor zichzelf, maar voor ons!
Jezus is niet gek, hij maakt zich klein omdat hij van jou
houdt.
Omdat hij jou een nieuw leven wil geven.
dia 5 – Jezus wil je verlossen
De afgelopen weken hebben we het gehad
over een aantal koningen uit het Oude Testament.
Over David, Salomo, Joas en Hizkia.
Bij elk van die koningen kun je iets zien
van wat er gebeurt met een wereld die aan mensen is
overgeleverd.
Mensen maken een puinhoop van de wereld.
De wereld is donker, we hebben het zelf verziekt.
Jezus is Gods antwoord daarop.
Jezus werd mens om je te verlossen uit die donkere wereld,

waarin het steeds om jou gaat.
Jezus werd mens om jouw zonden te vergeven
en je een nieuw begin te geven.
Was het daarvoor echt nodig dat Jezus mens werd?
Ik weet het niet, ik kan God niet narekenen.
Ik weet wel dat ik het mooi vind.
Het laat zien dat God ons volstrekt serieus neemt.
Een directeur van Legoland kan een poppetje oppakken
en ergens anders weer neerzetten.
God hoeft maar met zijn vingers te knippen,
en de hele wereld wordt nieuw.
Maar hij wil ons daarin meenemen
en ons in onze waarde laten.
dia 6 – Jezus kiest niet voor zijn eigen belang
Dat is de mentaliteit van Jezus:
hij is helemaal gericht op ons belang.
Hij is niet bezig met hoe hij er zelf uit komt.
Zichzelf zet hij helemaal opzij.
Natuurlijk bleef Jezus God, ook in zijn tijd op aarde.
Maar hij doet afstand van zijn ‘rechten’ als God.
Jezus laat zich niet gelden,
heel anders dan die vier koningen uit het Oude Testament.

Want het gaat Jezus niet om zijn eigen belang.
Dat maakt Kerst echt een feest.
Dat God mens wordt, dat is al bijzonder,
het is feest omdat we de geboortedag van Jezus vieren.
Maar het feest is nog veel groter:
Jezus doet dat voor jou!
Jezus gaat voor jouw belang.

3.Jezus’ mentaliteit in ons
dia 7 – Jezus als voorbeeld
Voor wiens belang ga je zelf?
Volgens Paulus is Jezus ook een voorbeeld:
‘laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had’.
Daarmee zitten we midden in het jaarthema
dat we dit jaar in De Voorhof hebben: dienen zoals Jezus.
Die gezindheid van Jezus is niet zo vanzelfsprekend.
In de tijd van Jezus niet, in onze tijd ook niet.
Je gaat jezelf toch niet vrijwillig klein maken?
Als je kijkt in lijstjes wat mensen echt belangrijk vinden in
het leven,
dan staat gelukkig worden altijd bovenaan.
Je eigen belang dus.
In onze wereld is het ieder voor zich.

Je eigen belang opgeven, je richten op het belang van de
ander,
dat is nog niet zo makkelijk.
Natuurlijk willen we best wat voor een ander doen.
Dan kunnen we ook best even in het belang van de ander denken,
zonder dat we er direct zelf wat aan moeten hebben.
Maar zo af en toe iets voor een ander doen,
is wel iets heel anders dan de mentaliteit van Jezus hebben.
dia 8 – mentaliteit: manier van denken en leven
Paulus zegt niet: ‘doe ook eens iets voor een ander’,
maar: ‘laat de mentaliteit van Jezus in je zijn.’
Het gaat om een mentaliteit, een mind-set, een manier van
denken en leven.
Niet zo af en toe iets goeds doen voor een ander,
maar in elke situatie je afvragen: wat is het belang van de
ander?
Dat is niet te vatten in één voorbeeld.
Gaan voor het belang van de ander, dat kan overal.
Het kan in de trein.
Je kunt daar zo snel mogelijk een mooi plekje zoeken,
je kunt ook anderen ruimte geven.
Het kan op je werk.
Je kunt vervelende klusjes naar anderen doorschuiven,

je kunt ze ook zelf doen.
Het kan in de kerk.
Je kunt het gezellig hebben met de mensen die je kent,
je kunt ook eens op een onbekende afstappen.
Het kan overal!
Onrealistisch en niet haalbaar?
Als het aan mensen ligt wel.
Maar in Filippenzen 2:13 schrijft Paulus:
‘het is God die zowel het willen als het handelen bij u
teweegbrengt.’
God wil je veranderen, op zijn manier:
hij neemt jou serieus.
Hij dwingt je niet met harde hand,
maar laat je langzaam veranderen.
Jezus doet het je voor.
En langzaam wordt het een gewoonte.
dia 9 – Jezus brengt echte vrede
Het moet wat zijn,
een wereld waarin niemand meer aan zichzelf denkt,
maar iedereen kijkt wat hij voor een ander kan betekenen.
Kerst is het begin van die wereld,
het begin van vrede op aarde.
Kerst gaat verder als we, net als Jezus,

onszelf opofferen voor anderen,
en in het spoor van Jezus vrede en eenheid brengen.
En Jezus maakt het af!
Amen.

