
Homilie    Kerstmis 2018 
 
Het zou een aankondiging kunnen zijn voor een geboortekaartje: 
"een kind is ons geboren" 
Meestal echter staat het zo niet te lezen,  
maar lezen we: "Hoera een zoon" of "Welkom lief zusje". 
Uitdrukkingen die iets weergeven van het wonder,  
het geschenk dat de ouders krijgen. 
 
Zijn wij vandaag even blij met het geschenk dat wij deze nacht krijgen, 
met de geboorte van jezus, 
met God dus die mens wordt? 
 
Het blijde nieuws dat wij hier en nu horen,  
gaat verder dan de kleine kring van gezin of gemeenschap.  
Het gaat zelfs verder dan onze kring van Christenen. 
In onze globaliserende wereld is het voor iedereen die het maar horen wil of kan: 
God dicht bij mensen.  
Hoe we God dan ook noemen: 
Vader, Moeder, Alla misschien of Jahwe, 
zachte kracht of diepe bron, grote liefde. 
 
De vraag is vooral: 
hoe kunnen we ervaren dat God mens wordt? 
Als licht misschien, 
als vrede voor de hele wereld, 
wie weet lukt het - net als 100 jaar geleden -  
dat strijdende partijen het 200 jarig kerstlied zingen, stille nacht, 
of dat op zijn minst de wapens zwijgen. 
 
Dat dit gebeuren mensen doet verschieten, is niet verwonderlijk. 
Kijk maar naar de herders. 
"Wie zijn wij, hoor je ze denken, dat wij deze boodschap krijgen?" 
Ook de herders van vandaag weten soms niet wat te denken 
omdat ze een pakje ontvangen van iemand die ze niet kennen. 
"Wie zijn wij dat wij dit zomaar mogen ontvangen?" 
Mensen die in de donkere nacht zitten van hun leven zitten 
door welke reden ook, 
zien door dit eenvoudig gebaar een ster schijnen. 
Het kindje Jezus ligt dus niet alleen in zijn kribbe deze nacht, 
Hij is even goed te zien in de vele pakjes errond en dus in de stille gevers. 
 
En deze warmste week … nog zoiets … zovelen … 
 
God die mens wordt is dus zeker te ontdekken in het leven van vandaag  
als we weer naar Kerstmis durven of willen kijken met nieuwe ogen. 
 
 



Kijken met nieuwe ogen  
- ook al kennen we het verhaal door en door -  

maar kijken naar de herders die op weg gaan, 
kijken naar Jozef en Maria die het wagen om vader, moeder te worden  
van een bijzonder kind, zou later blijken, 
kijken naar het kind zelf, 
teer en kwetsbaar, kwetsbare liefde, 
God met ons, Immanuel. 
Meer nog: God met ons, niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst, 
een Vader voor altijd. 
 
Het is eigenlijk niet uit te leggen: 
God wordt mens, 
we kunnen het veeleer beleven in gezelligheid, in dit samenzijn hier,  
in het goede dat we zien gebeuren, 
in troost en nabijheid, juist als deze dagen het moeilijkste zijn. 
 
Een hemelse boodschap … en het is goed dat ook wij ervan verschieten, 
zodat we stil kunnen staan bij het wonder. 
En dankbaar die boodschap van licht en hoop,  
van vertrouwen en loslaten consumeren. 
Want Kerstmis is: 
een geschenk geven, maar veel meer nog krijgen. 
 
Beste mensen: 
Het Woord heeft geklonken. 
Het Kind is ons geschonken. 
 
Ik wens u van harte een Zalig Kerstmis, 
zorg voor wie en wat ons gegeven is. 
 
En mocht ik u niet meer zien voor 2018 ten einde loopt: 
een zalig nieuw jaar, verbondenheid, in blijvende goedertierenheid. 
 
 
 
 
 


