
Een woord bij Kerstmis – vrijdag 25 december 2020 

 

Goede mensen, 

 

Het evangelie van kerstmis begint niet bij God de Vader. 

Het begint bij keizer Augustus en bij Quirinius, de landvoogd van Syrië. 

En daarna gaat het over die twee eenvoudige mensen 

die in een stal gesukkeld zijn... 

Wat een contrast! 

Voel je waar het evangelie naar toe wil ? 

Voel je de boodschap die er achter zit ? 

Het brengt ons van bij de machthebbers naar een pasgeborene, 

zo kwetsbaar en broos als ‘t maar kan zijn. 

Kijk, zegt het evangelie : Dat is God in uw midden. 

“Waarom zo breekbaar en broos ?”, zouden we vragen. 

Waarom niet de God van de macht, de overheersing, de dictatuur, 

met Bijbelse woorden uitgedrukt: ‘de God van bliksem en donder’ ? 

Omdat God liefde is. 

Omdat God bemint en wie bemint wordt kwetsbaar, 

door zich bloot te geven. 

Wie echt liefheeft antwoordt zelfs niet op verwijten, 

zint niet op wraak als onrecht wordt aangedaan. 

“Liefhebben is” zo kwetsbaar worden als een kind in een voederbak. 

 

Ons kerstgebeuren zouden we vandaag ook kunnen beginnen met te zeggen : 

In de tijd dat Donald Trump niet herkozen werd tot president van Verenigde 

staten van Amerika, 

in de tijd dat de Brexit stilaan een concreet feit werd en zorgde voor chaos, 

in de tijd dat het coronavirus de wereld beheerste en  

dat virologen en wetenschappers koortsachtig zochten naar een vaccin. 

In die tijd werd het opnieuw Kerstmis en Nieuwjaar. 

Anders dan op andere jaren 

Kerstmis is teruggedrongen tot zijn meest essentiële betekenis, 

gezondheid, zorgzaamheid en solidariteit, 

zo geeft ook Paus Franciscus het aan in zijn boodschap. 

Het is de kracht van de eenvoud die hier spreekt, 

de echte intimiteit van het Kerstgebeuren. 

 

De mensheid is kwetsbaar geworden, 

iedereen kijkt ernaar en vraagt zich af: ‘Hoe is dat mogelijk’. 

Iedereen is bang, is angstig, is op zijn hoede…. 

 



En wij, wij staan hier bij een stal, een Kerststal. 

bij kleine mensen die niets aan het wereldgebeuren kunnen veranderen. 

Jozef en Maria en hun kindje, ze maken deel uit van dezelfde familiebubbel. 

De herders, maximaal 4 herders zijn toegestaan, wel moeten ze allen een 

mondkapje dragen en de sociale afstand respecteren, 

en de drie koningen worden 15 dagen in quarantaine gehouden 

want zij komen van buiten de Schengenzone. 

En het engelenkoor is, omwille van het risico op besmetting beperkt tot één 

deelnemer. 

Alle niet essentiële bezoekers - de Romeinen en de ramptoeristen - zijn 

verboden. 

De mensheid is kwetsbaar geworden, 

Maar voel je waar het evangelie naar toe wil ? Terug naar de essentie! 

Het evangelie, het christendom heeft een maatschappelijke software in onze 

eigen wereld nagelaten. 

Kerstmis is de gelegenheid om te bedenken dat het licht 

dat méér dan tweeduizend jaar geleden op een stal in Bethlehem scheen, 

ons nog altijd bestraalt. 

Het kondigde een heel nieuwe leer aan, 

die vrede predikte, de zwakken verdedigde, de naastenliefde tot gebod verhief 

en die niet beperkte tot leden van het eigen volk, maar universeel maakte. 

 

Goede mensen, 

in al onze kleinheid en kwetsbaarheid en juist daarom, 

kunnen we gevoelig worden voor het mysterie van een hemel en een aarde 

die een beetje dichter bij mekaar moeten komen. 

Ons begrip van het goede leven moet realistischer worden, 
zeg maar nederiger: 
gezondheid, geborgenheid, veiligheid. 
De rest is luxe, prettig maar niet essentieel. 
En dat kunnen wij zijn voor elkaar. 

Dat is toch kerstmis : 

’Uw wil geschiedde op aarde zoals in de hemel’ bidden we toch 

en wat is zijn wil anders dan dat we mekaar beminnen 

en zijn wereld menselijk bewoonbaar houden. 

Dat we zorgen voor elkaars gezondheid, 

dat we anderen geborgenheid laten ervaren 

en dat iedereen zich veilig voelt. 

Dat we de hemel een beetje dichter bij de aarde brengen. 

Onze aarde kan er alleen maar wel bij varen. 


