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BETHLEHEM: PLAATS VAN LICHT OF VAN DONKER? 1 
 
Het is niet juist dat de naam van Bethlehem voor ons zo verbonden is met vreugde en licht 
vanwege de geboorte van Jezus Christus.  
En hoe meer de winkeletalages proberen de kerstsfeer over zoveel mogelijk weken uit te 
smeren, des te meer moeten wij ons maar schrap gaan zetten. We moeten het maar eens 
hardop gaan zeggen: er bestaat geen kerstsfeer. Er is geen romantiek en geen licht in 
Bethlehem. Integendeel, je kunt zelfs stellen dat het op weinig plekken in de wereld zo donker 
is als juist in Bethlehem. Als we daar duidelijker over waren zouden we meer mensen 
werkelijke troost kunnen bieden. Mensen die letterlijk en figuurlijk buiten in het donker 
vertoeven, terwijl wij met de rug naar hen toe in wat kaarslicht zitten te staren. 
De naam Bethlehem staat voor een harde wereld, een rauwe werkelijkheid. 
 
Die klank van donker had Bethlehem al in de dagen van de geboorte van Jezus. 
Bethlehem-Efratha: daar is immers het graf van Rachel (Gen. 35:19). Daar heeft Jakob 
gehuild om het verlies van zijn vrouw, die hij zo beminde. Rachel stierf bij de geboorte van 
haar Ben-Oni, ‘zoon van mijn smart’, door Jakob nochtans Benjamin genoemd, ‘zoon aan 
mijn rechterhand’. Hij begraaft zijn vrouw bij Bethlehem. 
Er is dus licht én donker, vreugde én verdriet. Er is sprake van een geboorte, maar het is zo 
dubbel allemaal. Want het is een vreugde door bittere tranen heen. 
 
Bethlehem-Efratha: dat is ook de plaats waar de Babyloniërs het volk Israël bijeendreven om 
ze van daaruit te deporteren. Bij het graf van Rachel werden de gezinnen uiteengerukt, 
werden mensen afgevoerd om Jeruzalem nooit weer te zien. Daar was het doorgangskamp. 
Daardoor heeft Bethlehem dezelfde klank als in Nederland de plaats Westerbork die heeft. 
En zeker, er klinken wel beloften voor Bethlehem-Efratha (Micha 5:1; een tekst die ik vroeger 
uit mijn hoofd moest leren), maar het zijn beloften in een contekst van schreeuwende moeders 
die weigeren zich te laten troosten. Een rest van het volk keert – vele, vele jaren later – terug, 
als de ballingschap ten einde is. Maar hoevelen zijn er niet omgekomen? 
 
Juist op deze plek komt Jezus ter wereld. En daarmee is de ellende niet voorbij, maar lijkt ze 
alleen maar bevestigd te worden. Waar Gods wegen de aarde kruisen lijkt het donker zich 
meer dan waar ook samen te ballen. Alle vijandschap jegens God en zijn volk wordt op de 
spits gedreven door het zwaard van Herodes de Grote die alle jongetjes onder de drie jaar in 
Bethlehem laat vermoorden. 

‘Hij poogt de Onnoozle te vernielen 
door ’t moorden van onnoozle zielen, 
en wekt een stad- en landgeschrei 
in Bethlehem en op den akker 
en maakt de geest van Rachel wakker, 
die waren gaat door Beemd en wei.’ (Liedboek, Gez. 154:2) 

Mijn ervaring is dat heel weinig christelijke gemeenten dit kerstlied van Joost van den Vondel 
weten te zingen. We maken het allemaal zo goedkoop en leeg… 

                                                      
1 Hoe meer de bijbelse c.q. Joodse contekst verdisconteerd wordt, des te verder lijken de bijbelverhalen 
verwijderd te raken van de christelijke traditie. Dat geldt zeker de geromantiseerde verhalen rond Kerstfeest. Bij 
nader beschouwing blijkt Jozef niet stiekem maar juist als een groot rechtvaardige te handelen, blijken er geen 
afwijzende herbergiers in Bethlehem aanwezig (Jozef en Maria komen ruim op tijd voor de geboorte in 
Bethlehem aan), zijn er geen os en ezel bij de geboorte, komen de ‘wijzen uit het Oosten’ pas opdraven als het 
kind al kan lopen en blijken zijn ouders een huis in Bethlehem te bewonen, enzovoort. En je zult maar in 
Bethlehem geboren worden: een zwaar beladen naam. De meditatie dateert van 1980. 
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Bethlehem-Efratha: dat betekent wel licht, en wel vreugde. Maar het is licht dat 
ternauwernood schijnt door zoveel donker heen! Er is daar vreugde, maar een vreugde die pas 
opklinkt door geweldige smart heen. 
Juist zo betekent Bethlehem ook pas echt troost voor ogen van hen die het donker zien of za-
gen in deze rauwe wereld. Troost voor wie zich in het duister van de tijden niet alleen gelaten 
weten. 

‘Bedrukte Rachel, schort dit waren 
uw kinders sterven martelaren 
en eerstelingen van het zaad, 
dat uit uw bloed begint te groeien 
en heerlijk tot Gods eer zal bloeien 
en door geen tirannie vergaat’. (Liedboek, Gez. 154:5) 

 


