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Beste zeevarenden en mensen thuis 
 
Als kind was ik altijd gefascineerd door kerststallen. Die beelden die het 
geboorteverhaal van Christus uitbeelden. Jozef en Maria, de drie exotische Magiërs 
in hun bonte kledij met kostbare geschenken in hun hand, een kameel die achter 
hen, de herders met hun schapen, de os en de ezel, een engel boven de stal en 
natuurlijk de kleine kribbe met daarin Jezus zelf. Kwetsbaar en hulpeloos, half naakt. 
Als protestantse jongen hadden wij thuis geen stal onder de kerstboom en vandaar 
dat,wanneer mijn moeder me meenam naar het winkelcentrum voor de kerstinkopen, 
ik altijd ging kijken bij de kerststal die in het midden stond opgesteld. Beelden van 
een meter hoog en echt stro op de grond. Minutenlang kon ik ernaar kijken. Alsof ik 
zelf deel wilde hebben aan wat hier werd uitgebeeld. 
In de weken voor kerst is in de haven weinig te zien van die gezelligheid van Kerst. 
Iedereen is druk om nog net voor de feestdagen te lossen of te laden. Maar tijdens 
mijn scheepsbezoeken in die weken voor kerst gaat mijn blik ook heel vaak naar de 
kerstboom die, als hij er al is, ergens met enkele sterke koorden tegen het omvallen 
in de messroom staat opgesteld. Ongewild gaat dan ook mijn blik omlaag om te zien 
of er ook een kerststal staat. Meestal is dit niet het geval want het is moeilijk met alle 
deining op zee die beeldjes op hun plaats te houden. Heel soms zie ik een kaart of 
een schilderijtje met daarop de geboortevoorstelling en dat doet me altijd goed en 
geeft me altijd aanleiding om er even over te praten. 
In tegenstelling tot veel van mijn vrienden en kennissen hou ik van Kerst.  
Van alle voorbereidingen voor het feest, de gezelligheid met familie en vrienden, de 
kerstboom en alles wat erbij hoort. En nog steeds loop ik in die periode graag langs 
de winkels om te zien of ook zij iets aan de kerstversiering hebben gedaan.  
Heel vaak neem ik daarbij enkele zeevarenden mee die inkopen willen doen. Maar 
zoveel als ik met kerst heb, zo weinig voel ik voor de kerstman en zijn rendieren of 
de goedkope nepsneeuw en zuurstokken die hierbij horen. Voor mij horen zij er niet 
bij. Want Kerst is voor mij vooral het een feest waarop we vieren dat God een nieuw 
begin met ons maakte, ons een nieuwe kans gaf. 
In onze kerk wordt in de Kerstnachtdienst altijd gezongen uit het boek van Jesaja: 
“het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht”, “want een Kind is ons 
geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder en men 
noemt Hem: Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredesvorst”.  
En ook: “Zie de jonkvrouw zal zwanger worden en een zoon baren; en zij zal hem de 
naam Immanuel geven”. Tijdens de dienst klinkt de naam Immanuel als een refrein 
tussen de verzen van de profeet: Immanuel, God met ons. Want zoals we uit de 
woorden van Jesaja mogen opmaken is het God zelf die in dit kleine kwetsbare kind 
in Bethlehem wordt geboren. Wat een wonder en wat een troost! God is met ons. 
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Helaas zijn de woorden, God met ons, in de geschiedenis ook vaak misbruikt. Deze 
zomer maakte ik een rondreis door Polen en moest eraan denken bij het zien van 
alle verschrikkingen van de oorlog. Immers ook toen hadden soldaten deze woorden 
op hun koppel staan terwijl ze de gruwelijkste daden begingen. Maar ook vandaag de 
dag worden nog altijd in naam van God vele misdaden begaan. Dat neemt niet weg 
dat God geboren wilde worden als een klein hulpeloos kind met de naam: Immanuel, 
God met ons. 
De kerk waar ik vele jaren geleden als priester werd gewijd had ook die naam: 
Immanuel kerk. God met ons, als een belofte die me in mijn leven is meegegeven 
voor goede en voor slechte tijden. Onlangs ontmoette ik een Spaanse zeevarende 
die mij vroeg of ik wist wat zijn naam, Immanuel, betekende. Dit wekte bij mij een 
grote glimlach op en ik zei dat hij een prachtige naam had. 
Van dominees en priesters wordt altijd verwacht dat zij een rotsvast vertrouwen 
hebben en op alle vragen een antwoord, altijd weer troost en hoop kunnen bieden. 
Ook van mij als havenpastor en parochiepriester wordt dit verwacht. Maar de 
eerlijkheid gebiedt te bekennen dat ik ook soms met de mond vol tanden sta en het 
antwoord niet weet. Want, hoewel ik op het seminarie mijn best heb gedaan de 
werken van de kerkvaders te bestuderen en me urenlang heb verdiept in de Bijbel, is 
hierbij geen garantie gegeven dat ik op alles altijd een antwoord zou hebben of altijd 
de aanwezigheid van God zou voelen. Zeer zeker niet. Kennis is lijden zegt de 
prediker en dit geldt ook voor het geloof. Geloven maakt het leven niet altijd 
makkelijk. Maar geloven geeft wel hoop, want door alles heen klinkt steeds weer die 
belofte: God is met ons. 
Tegen alle verdrukking in mogen we vertrouwen dat God met ons is in goede en in 
slechte tijden. Met ons in onze successen, wanneer men ons de lof toezingt, zoals ze 
het Hem ook toezongen bij de intocht in Jeruzalem. Met ons in de diepste dalen van 
nood, zoals Hij met ons bleef in lijden en dood. Hij is met ons in dat kleine Kind in die 
kribbe in Bethlehem, volledig afhankelijk van de zorg van zijn moeder. Hulpeloos, 
kwetsbaar, naakt. Dit is het kind dat ons is gegeven en op wiens schouder de 
heerschappij zal rusten, Hij is de wonderbare Raadsman voor wanneer ik het niet 
meer weet in mijn leven. Hij is de sterke God, de eeuwige Vader, de Vredevorst. Ik 
weet het, dit is soms moeilijk te bevatten en te geloven. Maar in die zwakte en 
hulpeloosheid openbaart zich een God die zegt: mijn naam is “God is met ons”, 
Immanuel. Ik hoop dat we daar aan mogen denken in deze donkere dagen van het 
jaar, thuis of op zee.  
Die belofte: God is met ons, is het mooiste kerstcadeau dat we kunnen krijgen. 
Inmiddels staat mijn kerstboom al weer te schitteren in mijn huis, met daaronder een 
kleine Kerststal. 
Fijne Kerstdagen gewenst, veel geluk en gezondheid voor een voorspoedig 2016  
 
Sven Standhardt 
 
Havenpastor in de Eemsmond. 
s.standhardt@versatel.nl 
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