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Lieve mensen op weg naar de nacht waar we onze Redder kunnen ontmoeten……
Elke mens heeft een uniek levensverhaal, en elke mens heeft een eigen kerstverhaal
Kerstverhaal niet los te zien van de wieg waarin wij geboren zijn…..
De wieg waarin je de eerste levensdagen hebt doorgebracht bepalen ten sterkste je verder
levensverhaal, en we vergelijken zo graag onze eerste herinneringen en de beleving van het
kerstverhaal nu
Bracht ik kerstavond door , feestelijk met mijn gezin, mijn vriendenkring, een warme avond met
lekkers , geschenkjes vooral met veel aandacht voor elkaar
Bracht ik de eerste kerstavond door , na het verlies van een dierbare, vol weemoed en diep
verdriet….maar toch ook met levenskrachtige herinneringen die troostend ons ondersteunen
Bracht ik deze avond door eenzaam, niemand heeft in deze drukke dagen tijd , ik voel me verlaten
Verhalen waar mensen in armoede , in oorlog, in levensangst moeten trachten te
overleven…..Honger, koude , ziekte alles wat ons bang en levensmoe kan maken…..
Maar deze nacht zijn we naar de kerk gekomen om het Gods Kerstverhaal niet alleen te horen maar
ook als hoopvol aan te voelen
Wij zien ook het Kerstverhaal van deze geloofsgemeenschap, hoopvol, vreugdevol met pracht en
praal, een eucharistie opgebouwd rond het Bijbelsverhaal
Zie de groene boom ,omringd door geschenken, voor hen die zo dikwijls vergeten worden
Zie de kribbe , waar het Kind, het Godsgeschenk ons toe lacht
De kaarsjes die in de duisternis van het leven, als enkeling een lichtje brengen maar als gemeenschap
een hemels licht brengen…..
Hemelse gezangen …..
Aansluitend bij teksten ons op een zeer creatieve wijze gebracht wil ik even gelovig niet alleen
nadenken , maar vooral mijn hart openstellen voor Gods woord en vooral Gods belofte Ik zal er zijn
voor jullie , ik wil voor jullie allen geborgenheid zijn
Reeds in het OT sprak Jahwe de belofte uit ik wil mijn droom het Godsrijk voor en met jullie, dus
met ons, uitbouwen
In het NT wordt deze belofte dit Woord realiteit , Maria baart een zoon .Jezus van Nazareth De diep
gelovige Maria en Jozef dragen zorg voor dit kwetsbare kind, gelegen in een kribbe .Het evangelie
noemt Hem Gods Zoon, door heen zijn leven zal Hij ons duiden hoe radicaal Gods droom is: Vrede
voor alle mensen van goede wil , een wereld waar wij gedreven door Gods Geest zorg dragen voor
elkaar, in bijzonder voor de meest kwetsbare, zij die niet in een wieg, maar in de kribbe gelegd zijn
niet in de veiligheid van een materniteit, maar op de straat ,in een stal….geboren zijn.
In dit kind zien we Gods gelaat , Gods oog voor de zwaksten
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