
Homilie Kerstdag 2019 

 

Het licht is gekomen 

Zo klein als een kind 

Overal zingen mensen van vrede 

En Jij God, Jij bent er bij. 

 

Evangelie 

In een stal werd Hij geboren 

En de herders kwamen Hem groeten 

Brief Paus Franciscus  ‘Admirabilis Signum’ 

 

Lieve mensen , ook welkom aan de Kids van het jeugdkoor, 

 

Hoe feestelijk zijn deze dagen 

Prachtig versierde kerk 

Aangrijpende gebeden 

Hemelse muziek en zang 

Kaarsjes en licht in overvloed 

Ontmoetingen in de winkelstraten, vol glitter en verbruik, maar ook van vreugde 

En wij, hier samen, rond de Kribbe , in de houten stal 

Wat een tegenstelling, de romantische sfeer en hier God in een stal…Zijn Zoon in een kribbe 

Wie in de stal? 

De jonge moeder samen met haar man, op weg om zich te laten regristeren, dakloos 

En het Moment, hen zal een kindje geboren worden 

Op een vluchtweg, want het gaat niet zo goed voor het nieuwe leven, op 28/12 zullen  we immers de 

onschuldige kinderen gedenken, kindermoord  in alle tijden 

Dakloze ouders op vlucht, op zoek naar veiligheid en toekomst, een lange omweg aar hun thuis 

Nazareth. 

In deze omstandigheden, is God   naar de mens gekomen, Zijn Zoon werd geboren in een 

‘dierenwoonst’ een kwetsbaarheid kind  .Geen triomfantelijke incarnatie, dit  broze kind, is onze 

beloofde redder, onze Verlosser 



God wordt solidair in onze kwetsbaarheid. Wat een ‘onverwacht gebeuren ’De machtige uit de 

hemel, wordt de kwetsbare op deze aarde, tussen ons, met ons. 

In onze duistere dagen wordt Hij licht voor ons. De eerste mensen die dit Licht erkende en aan 

baden, waren de buitenslapers, de herders. 

Onze paus schreef onlangs in zijn brief Admirabilis Signum : ‘in de armen, in de gebrokenheid vinden 

wij de aanwezige God’. Willen wij God vinden, dan weten wij dat Zijn Solidariteit met de mens begint 

bij de mest kwetsbaren. 

Zie het kind in de kribbe dat de armen uitstrekt, ons uitnodigt deze handen in onze handen te 

nemen, samen gebald, het leven aan te pakken. 

Dit goddelijk voorbeeld brengt nieuw leven: 

Weg met de uitsluiting 

Weg met de kloof tussen arm en rijk 

God draagt mede in onze vreugde en onze pijn 

Zijn Zoon zal een levensbeeld worden, gebroken tot op het Kruis, de dood van de eenzaamheid 

Daar zal de Vader ons allen nabij zijn en blijven…een nieuw leven, geen eindigheid, maar wel een 

leven waar Morgen beter en sterker is dan vandaag. 

De kribbe laat ons dromen, van een solidariteit tussen al wie naar elkaar de handen strekt, en zo 

elkaar steunt 

In onze geloofsgemeenschap Tereken sint Jozef , mag gelovig zijn gemeten worden in de solidariteit 

voor elkaar. 

Laten we elkaar, hier voor danken 

Danken en in Morgen geloven 

Wij zien van uit de Kribbe: God met Ons 

Zalige Kerst 

 

G/S  


