LOGEREN
Door de donkere decemberdagen groeit de adventstijd naar het feest van Kerstmis toe. Het licht geeft
meer warmte, het groeit en straalt. Ik hoop en wens dat dit warme licht ook in jouw hart mag
groeien. Licht van liefde en vriendschap, licht van nabijheid. Hoe we nu ook deze lockdown beleven,
dit licht moeten we nu koesteren. Voor veel mensen is dit een zeer zware tijd waar we door moeten.
We moeten er ‘samen’ door. En het licht blijft branden. Hoe donker het ook wordt, het kleinste
lichtpuntje kan helder stralen. Dat licht wil bij jou komen logeren. Verwacht jij het? Is er een plaats
in jouw leven om dat licht te laten branden?
Een andere Kerstmis
We zijn er ons van bewust dat het dit jaar een andere Kerstmis wordt dan anders. Ondanks de vele
vragen naar versoepelingen bij de komende feestdagen, zal het er wellicht niet inzitten dat we samen
Kerstmis gaan vieren in de kerk. Uiteraard is dit een spijtige zaak. Maar toch zal het Kerstmis
worden. De geboorte van Jezus gaan we dit jaar ‘anders’ vieren dan anders. Want het is toch niet
omdat we naar de kerk niet kunnen, dat we er geen aandacht gaan aan geven? De geboorte van Jezus
vertelt ons dat God bij de mensen wil logeren. Dat is ook de diepste boodschap van het evangelie. In
een mensenkind komt God ons nabij en wil hij bij de mensen logeren, verblijven. God neemt een
groot risico. Want zal hij wel welkom zijn bij de mensen? Is hun hart en hun leven wel open en
gastvrij om hem te ontvangen, om hem onderdak te geven? Voor velen in onze samenleving is God
een dakloze geworden. De verhalen van zijn liefde en zijn nabijheid worden dan afgedaan als
sprookjes en zo maar verhaaltjes. De bisschop van Gent, Lode Van Hecke, zei het mooi in zijn preek
op Sinterklaasdag: ‘Sommigen beschouwen het getuigenis van de Bijbel als een mythe, een lang
Sinterklaasverhaal voor kinderen. Ze reageren vaak niet eens. Of misschien geërgerd. Het is niet
steeds hun schuld. Hoe zou het anders kunnen als het geloof van sommige christenen de
kinderschoenen niet ontgroeid is?’ Het licht van de advent daagt ons uit om uit onze kinderschoenen
te stappen. Om de blijde boodshap ter harte te nemen als een verhaal dat ‘te doen’ is.
Focus op wat wel kan en mag
Het omgaan met de opgelegde beperkingen is ook voor gelovigen niet evident. Dat beseffen we maar
al te goed. We kunnen schuldigen aanwijzen die ons van onze vrijheid beroven. We kunnen petities
ondertekenen om de kerstvieringen te eisen. Er kunnen procedures aangespannen worden om
versoepelingen af te dwingen. Dat is allemaal juist en waar. Maar gaat er zo ook niet veel energie
verloren? Energie die we kunnen steken in de focus te richten op wat wel kan en mag! Het licht van
de advent mag branden en licht geven in deze donkere dagen. Is het bij jou thuis te zien dat we in
advent zijn? Krijgen de vier adventskaarsjes een plaats in het interieur thuis? Wellicht is er thuis al
een plaats voorzien voor de kerstboom. Met zijn hedendaagse ornamenten en lichtjes zorgt die
ongetwijfeld voor de nodige gezelligheid. Is er daarbij ook plaats voor de kerststal? Want bij jouw wil
Hij komen logeren. Is er in jouw huis en thuis, in jouw hart, een plaatsje om het Kind van Liefde te
ontvangen? Wekelijks verschijnt in dit blad het evangelie van de zondag. Het is een kans om het ter
hand te nemen, om op zondag even te verstillen bij dat woord dat ‘te doen’ is. We bieden hierbij ook
wat bezinnende teksten aan en woorden om tot gebed te komen. Waarom het op zondag niet even
stil maken in de kring thuis, bij het licht van de adventskrans? Onze kerken zijn open in deze dagen.
Ja, dat mag. En het is er te zien dat we in advent zijn, dat het straks Kerstmis wordt. Je kan er gerust
even binnen gaan voor een momentje van verstilling en bezinning. Want bij jou wil Hij logeren. Je
wil Hem toch hartelijk ontvangen in je leven?
De vrede komt
Het komende Kerstfeest wil ook de vrede bij ons komen logeren. Vrede, niet zo maar als een sprookje
of een mythe, maar als een verhaal dat ‘te doen’ is. Mag het licht van de vrede ook bij jou thuis

komen? Mag het een licht werpen op nieuw en vernieuwd samenleven. Ons leven en samenleven
heeft nu meer dan ooit die vrede nodig. Het is die vrede die zichtbaar wordt in onze
verdraagzaamheid voor elkaar. Vrede die ons niet onverschillig laat voor het lot van de wereld, maar
die ons met waarachtigheid en verantwoordelijkheid op weg zendt. Vrede die niet ligt in
grootsprakerij maar in de ‘kleine goedheid’ van elke dag. Ja, die vrede komt bij ons logeren, juist
omdat ze ‘te doen’ is.
Velen zijn vertrouwd met achterpoortjes om hun zin toch maar te verkrijgen. Zo zijn er nu ook
creatievelingen die met de komende feesten uit gaan logeren. Kwestie om toch in een grotere bubbel
te kunnen vieren. Dat lijkt nu toch geen zo’n goed idee in deze tijden. Laat liever de vrede en de
liefde bij jou thuis komen logeren. Het is een veilig en creatief scenario om toch een warmhartige
Kerst te beleven met diegenen die je lief zijn. Laat het zo nog een zinvolle advent zijn met zicht op
het warme licht en de vrede van Kerstmis.
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