
1./2. Wiehnachtsdag 2022 AD in Breklum/Bargum (Luk 2: 1-20) 

Wat weer ween, wenn? Dat is ümmer wedder een interessante Fraag, in uns 

persönliche Leben, awer ok in de Weltgeschicht. Wat weer, wenn Pontius 

Pilatus Jesus frielaten harr? Wat weer, wenn Adolf Hitler as Gefreite in de 

1. Weltkrieg dootschaten worrn weer? Wat weer, wen Präsident Selenskyj 

an de erste Kriegsdag dat amerikanische Angebot annahmen harr un sik harr 

ut Kiew utflegen laten? De Antwoorten op all disse Fragen weten wi natür-

lich nich, awer liekers gifft dat een ganze Disziplin in de Geschichtsschrie-

bung, de sik mit so’n Fragen befaten deit – kontrafaktische Geschicht heet 

dat. Kontrafaktisch – gegen de Fakten, as wat se nu eenmaal sünd. 

Nu kann man natürlich seggen: Wat schall so’n Tüüünkraam, köönt wi lie-

kers nich weten, wat ween weer, wenn dit un dat anners kamen weer un 

wenn dat Wörtchen wenn nich weer, weer de ganze Welt nich mehr un so 

wieder. Awer liekers will ik ok hüüd ok maal een lüttje beten in een kontra-

faktische Geschicht indükern. Nich um ut de harde Würklichkeit in een 

Droomwelt aftoglieden; nee, veelmehr um een betere un dütlichere Licht op 

de Wirklichkeit to schmieten, um een betere Oog för Gott sien Gnaad un 

Herrlichkeit to kriegen. 

De Fraag, de ik mi nämlich hüüd maal stell, is: Wat weer ween, wenn Maria 

un Joseph doch een Platz in de Harbarg, in de Kroog kregen harrn un Jesus 

nich in de Stall, sunnern op een weke, warme Bett in een behagliche Hotel-

stuuv to Welt kamen weer? 

Disse harde un koole Geburt in de Stall is keen unnödige, idyllische Detail 

in de Geschicht; nee, dat hett sik unheemlich utwirkt in de wiedere Verloop. 

Denn doran wiest sik ganz düütlich, dat Jesus demödig un arm optreden deit. 

In Jesus warrd Gott Minsch, awer nich irgendeen Minsch, sunnern een arme 

Minsch, de buten in de Küllde, de buten vör de Döör steiht. Dat Jesus nich 



in de Kroog ünnerkeem, bedüdt nicht bloots, dat Gott Minsch worrn is, sun-

nern ok dat Gott arm worrn is. Un dat wiest ok, wodennig wi Minschen üm-

mer wedder mit Gott umgahn: Wi wöllt em meisttiets gern nich so dicht an 

uns ranlaten, wöllt em oft lewer op Armeslängde vun uns weghooln. 

Dat Jesus arm un untstött is, dat maakt so veel ut dorför, dat he würklich de 

Messias för de Armen un Ringen is. Denn wenn man nix vun de Geburt in 

de Stall weten dee, wussen wi gor nich maal, dat Jesus so arm weer. Jesus 

hett friewillig een harde Leben mit 40 Daag Fasten in de Wüst op sik nah-

men, hett friewillig dat Leben vun een heimatlose Wannerprediger leevt, is 

friewillig in de Dood an’t Krüüz gahn – awer dat he arm weer, harrn wi 

anners nich wusst. Wohl weer he as Timmermannssöhn keen hoge Diert, 

awer ümmerhen kunn he lesen un schrieben, weer also ok nich ut de allerüü-

nerste Schicht. Wenn de Geburt in de Stall nümmers passeert weer, harrn 

wie een Mittelschichts-Gottessöhn mit een vergliekbaar guude Schoolbil-

lung. 

De hüdige Papst Franziskus heet sik sien Naam utsöcht nah Franziskus vun 

Assisi, een Mönch ut’t 13. Johrhunnert. He streek ümmer wedder rut, dat 

Jesus arm weer un wull dorüm ok sülm arm leben – un weer een vun de 

ersten, de to Wiehnachten in sien Kark een Krrüff mit de Figuren vun Sche-

per, Oss un Esel un so wieder opbuun dee. 

Disse Krippen, de veele vun uns hem un de wi ok hier in de Kark hem, wie-

sen uns so een herrliche Bild: Schepers un Königen, Herrlichkeit vun de 

Himmel un Schiet ut de Stall so dicht bi’nanner – as Teken dorför, dat in 

disse Gottessöhn himmlische Herrlichkeit un minschliche Schwackheit to-

samen kaamen. 



Wenn Jesus in een komodige Hotelstuuv to Welt kamen weer, wat denn? 

Dat worr een ganz anner Bild, een lagwieligere, behaglichere, weniger gnä-

dige un weniger herrliche Bild afgeben. Woorn wi uns dat in uns Stuven 

opbuun – een Hotelstuuv mit Bett un Hotelgäst un Bedeenstete as Besökers? 

Wenn Jesus in’t Hotel to Welt kamen weer, harrn se de Schepers överhaupt 

nah em ranlaten? Harrn se nich bloots de rode Teppich för de Königen 

utrullt, awer de Schepers harrn butenvör blieben musst?! Se harrn untofre-

den un ahn göttliche Licht nah ehr Schaap trüchkehren musst. Stattdessen 

harrn de annern Hotelgäst Jesus verwöhnt un he harr dat guud hatt. Un as 

Erwussene, as Jesus Sätz sää „Selig sünd de Armen“, dor harrn em sien Geg-

ners sach utbuuht un em sien komfortable Kinner- un Jugendtied vörhooln. 

De Nahricht, dat Gott op de Siet vun de Armen un Ringen, de Dahldrückten 

un Dahlperrten steiht, harr womöglich nich so richtig Füür fungen, harr wo-

möglich nich würklich övertüügen kunnt – un villicht harrn em de Behörden 

dorüm ok nich as so gefährlich, as nich so heftig ansehn un harrn em gor 

nich an’t Krüüz bröcht – un Gnaad un Vergebung, Licht un Leevde harr he 

nich so bringen kunnt. 

Ja, wat weer, wenn? Ja, wat weer, wenn he in een Ruum in de Harbarg fun-

nen harr? Denn harr disse Jesus nich de glieke guude Nahricht för de Min-

schen in de Ukraine, de disse Winter in Küllde un Düsternis sitten – he harr 

nich disse guude Nahricht un weer nich disse guude Nahricht. Denn harr un 

weer he nich de guude Nahricht för all de, de vertwiefelt sünd, dorüm dat se 

ehr Rekens nich mehr betahlen köönt un vun ehr Sorgen opfreten warrn. 

Denn harr un weer nich de gude Nahricht för all de, de op irgend een Aart 

un Wies butenvör sünd, nich richtig dortohören, för all de, bi de dat op ir-

gendeen Aart un Wies düster is. 



Denn denn weer he doch bloots wedder de Gott wiet weg ween, wo man sik 

nich ganz genau dorop verlaten kannn, dat he würklich op de Siet vun de 

steiht, de in Küllde un Düsternis sitten. Denn weer he doch bloots een Gott 

bleben, de bloots för de fröhlichen un behaaglichen Stunnen döggt, för för 

de, de op de Sünnensiet vun’t Leben stahn. 

Awer nu hett he keen Ruum in de Harbarg funnen; de Döör is em vör de 

Nees dichtknallt worn. He is nich in de Suite in’t Hotel to Welt kamen. He 

worr afschaben in de Stall, funn keen örnliche Dack över de Kopp – un steiht 

so op ewig op de Siet vun de, de harde un ruge Tieden dörmaaken. De, de 

keen Hoteldack över de Kopp funn, steiht bi de, de op de Regensiet vu’t 

Leben stahn, bi de, de Wind vun vörn hard un koolt in’t Gesicht weiht. He 

driggt sien Licht un Leevde nah buten, in de Düsternis.  He wiest uns: „Ok 

wenn Jem Minschen mi afschuben, laat ik mich nich afhooln, ik kaam liekers 

mit mien Licht un mien Gnaad. Mien Lichrt hett mehr Kraft as Jemme Düs-

ternis.“ Wat’n Segen, dat de Geschicht so aflopen is, as wat se nu eenmaal 

aflopen is. Denn de kontrafaktische Geschicht kunn uns nich half so veel 

Heil un Leben bringen as de echte Christus. 

För Joseph, awer sach besünners för Maria brook een Welt tosamen, as se 

keen Ruum in’t Huus kregen un för de Geburt utstött worrn – awer för uns 

deit sik genau dorüm een Welt op, de himmlische Welt, de dahlkummt nah 

uns, in uns Düsternis, in uns Schiet un Dreck, in uns Gestank un Schwack-

heit. Un villicht hem ok Maria un Joseph later seggt: Gott sie Dank, dat wi 

keen Ruum in de Harbarg funnen – denn dordör hem wi Gott sien Gnaad 

funnen – wi un all Welt. Un dorför wöllt wi em danken un priesen, hüüd un 

all Tied un bit in Ewigkeit. Amen 


