EEN ZALIGE EN HOOPVOLLE KERST
Zelfs dit jaar mogen wij het binnen een paar dagen zingen: ‘Nu zijt wellecome, Jezus lieve Heer…’
Zelfs dit jaar wordt het Kerstmis. God wil bij de mensen wonen. En het lied van de engelen mag
klinken in ons hart: ‘Eer aan God in den hoge, en vrede op aarde aan alle mensen van goede wil.’ We
gaan straks een andere Kerstmis vieren, anders dan anders. In dorpen en steden heeft men vroeg op
tijd gezorgd voor de nodige sfeerverlichting. Mensen hunkeren deze dagen naar warmte en
gezelligheid. Thuis is de kerstboom wellicht feestelijk en sfeervol opgetooid. Maar als de kerststal
ontbreekt, missen alle versiering en sfeerelementen hun diepere zin en betekenis. De kerststal in
coronatijden, het is een ware bemoediging!
De stille Jozef
Op 8 december laatst heeft paus Franciscus een jaar van Sint-Jozef uitgeroepen. Dat doet mij even
kijken naar Jozef in de kerststal. Uit een gekend lied weten wij dat Sint-Jozef die wondere kerstnacht
heeft voorbereid. Bethlehem was toen nog niet in lockdown. Het stadje bruiste van spel en vertier.
De herbergen waren overvol. Er was nog geen sprake van gezinsbubbels waarin gevierd werd. Maar
er was geen plaats in de stad om een mensenkind geboren te laten worden. Jozef is wellicht de eerste
die in zijn eigen gezinsbubbel, in het open veld en in een kribbe, ruimte maakte voor de geboorte van
Jezus. En dan staat hij in alle stilte, een beetje terzijde, het wonder van het leven te bewonderen.
Jezus is allereerst de vrucht van Gods dynamiek. Wellicht heeft Jozef zich ook eenzaam gevoeld.
Heeft hij bij deze geboorte geworsteld met duistere gedachten, om Maria zijn vrouw te verlaten.
Midden zijn eenzame worsteling mag hij een engel ontmoeten. Een engel die bij Jozef alle twijfel
wegneemt, hem vraagt om Maria trouw te blijven en zorgzaam nabij te blijven. Jozef, die eenvoudige
timmerman, komt in het evangelie nergens aan het woord. Hoe hij zijn rol als vader vervuld heeft,
dat blijft ons ook een mysterie. Alleen bleef hij met zorgende liefde nabij. En in stilte! Hij is
verantwoordelijk, en juist zo is hij op zijn manier heel betrokken. Met Jozef hoop ik deze dagen op
een engel. Een engel van een mens die je levenspad kruist. Een engel voor al diegenen die deze
kerstdagen alleen moeten doorbrengen. Een engel die je zegt: ‘Wees niet bang. Het komt ooit
allemaal goed.’
Hebben zij vleugels?
Bij het kerstafereel in de stal mogen de engelen niet ontbreken. Ze brengen een blijde boodschap in
de donkere en rauwe nacht. Trouwens, engelen in de bijbel brengen altijd goed en bemoedigend
nieuws. Ze komen met een boodschap van vertrouwen. Neen, je wordt niet aan je lot overgelaten.
Daarom horen ze bij de kerststal. In het kind in de kribbe laat God ons voelen: Je bent niet alleen. Ik
laat je niet aan je lot over. Kijkend naar de gevleugelde engelen vraagt een kind: ‘En hebben deze
engelen echt vleugels? Kunnen zij echt vliegen?’ Wanneer we vandaag om ons heen kijken zien we
overal engelen. Mensen die het goede voor elkaar doen. Mensen die de hemel een beetje op aarde
brengen. Ze bemoedigen anderen doorheen alle ontmoediging. Ze tillen mensen omhoog, terwijl de
lasten soms wegen. Je herkent ze vandaag in ziekenhuizen en woonzorgcentra. Ze zijn onderweg om
anderen nabij te zijn. En, ze hebben geen vleugels. Maar ze geven anderen juist vleugels. Ze laten
mensen weer dansen, ook al zijn ze vleugellam geworden. En, ze wonen ook niet in een hoge verre
hemel, in het engelenhuis. Je vindt ze in je eigen straat. Ze brengen je een bezoekje. Heel eenvoudig
zijn ze nabij en wijzen op kansen. Ze zeggen: ‘Geloof er in, het kan!’ Van de engelen mogen we het
leren, een lied zingen van moed en vertrouwen in deze onzekere toekomst. Ik wens je de kracht toe
om dit lied te zingen. Om anderen vleugels te geven. Want daartoe blijft het kind in de kribbe ons
nabij.
Licht voor de wereld

Kerstmis valt bij ons in het hart van de koude en grauwe winter. We maken deze dagen een lange
wintertijd door. Het is ook het feest dat voor ons een echt familiefeest en -gebeuren is. Deze dagen
hunkeren we naar gezelligheid en nabijheid. Maar het zal ‘anders dan anders’ zijn. Misschien hebben
wij wel een donkere winter nodig. Dat maakt ons verlangen naar licht nog sterker. Met Jezus is het
licht in de wereld geboren. Kijk naar de stralende ster aan de hemel. En je vindt een mensenkind die
je broer en tochtgenoot wil zijn. Later zal dit kind zeggen: ‘Ik ben het licht van de wereld.’ En Hij
zegt het niet uit ijdelheid of hoogheidswaanzin. Hij zegt het uit betrokkenheid op het lot van de
mensen. Kerstmis gaan we dit jaar op onze manier vieren, samen, zelfs rond de kleinste kerststal. Juist
daar gaan we een vonk van liefdevol licht zien. En weet, dat een vuur juist ontstaat vanuit een kleine
vonk. Mag de lichtende vonk van Kerstmis jou doen groeien en je bemoedigen in liefde en vrede voor
elkaar. De gloed van dit vuur heeft onze wereld nu meer dan ooit nodig.

Je bent deze kerstdagen welkom in onze kerken om even te verwijlen bij de kerststal. Je bent welkom
bij Jezus, Maria en Jozef. Als de herders op geboortebezoek bij de grote Herder.
Namens de teamleden van onze pastorale eenheden, wens ik jullie van harte een zalig en hoopvol
Kerstfeest toe.
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