
                Ter overweging :  

 KERSTMIS 
  

Probeer de kerstboom even weg te denken,  
en de pakjes, 
en de verlichting,  
en de uitstalramen en de muziek, 
en de warmte, 
en de gezelligheid... 
want dan kom je dicht bij het begin,  
dicht bij het verhaal van ‘hoe het allemaal begon’. 

een kind in het donker, 
een kind in een kribbe, 
een kind in de kou, 
en twee kleine mensen  
en een handvol herders, 
randfiguren van de maatschappij... 

en probeer nu even te zeggen : God... 
want zo is het verhaal van ‘hoe het allemaal 
begon’ 
 
Maar dat verhaal staat in het licht van de 
verrijzenis, 
en daarom komen er engelen bij te pas, 
en hemelse muziek, 
en een boodschap van vrede aan alle mensen 
omdat God in mensen zijn welbehagen heeft. 
En daarom mogen we zingen en gelukkig zijn 
want wij vieren Kerstmis, 
vanuit ons geloof in de verrijzenis,  
en mag er licht zijn en feest en gezelligheid. 
Maar toch mogen we niet vergeten  
hoe het allemaal begon. 
 
Ieder jaar opnieuw worden we eraan herinnerd :  
God wordt geboren aan de rand. 
Vergeet het niet :  

de stal van Bethlehem staat vandaag in 
Syrie 
in de achterbuurten van Bombay, van Rio, 
bij de armen, de kleinen, de gevangenen, 
de verstotenen en misbruikten van deze tijd. 

Vergeet het niet :  
de stal van Bethlehem staat vandaag  
aan de rand van ons eigen hart, 
daar waar het duister is, 
daar waar we het niet meer zien zitten, 
daar waar we ons klein en weerloos weten... 

en ook daarom mogen we vandaag gelukkig zijn, 
want daar waar God geboren wordt,  
daar begint de verrijzenis. 

Wat zouden we zijn met een verrijzenis, 
die begint in het licht, 
dan was het duister nog altijd duister,  
dan was er geen hoop voor alles in ons 
wat nog niet af is. 

 
En daarom is de boodschap van Kerstmis  
een blijde boodschap. 

Gods komst in deze wereld begint in het 
donker, 
Gods komst begint bij een lamme, een 
blinde... 
Gods komst begint aan de rand, en alles 
voert Hij mee, en u en mij, om te verrijzen,  
en aan zijn Rijk komt geen einde. 
 

 
En daarom mogen we jubelen en blij zijn, 
want we vieren Kerstmis. 
 
En toch mogen we niet vergeten hoe het allemaal 
begon :  

klein en arm en heel eenvoudig 
we lopen er zo gemakkelijk aan voorbij. 

Kerstmis zegt ons : laat je niet verblinden... 
                               laat je niet misleiden... 
 
Wil je God op het spoor komen :  
de echte, niet de vermeende, niet de 
zelfgemaakte, 
vergeet dan niet hoe het allemaal begon. 

Kijk naar je man, naar je vrouw, naar je 
kinderen, 
naar je buurman, naar die zieke, die 
eenzame... 
naar de vraag in hun ogen... 
en blijf niet in de kou staan. 

Vandaag kan de verrijzenis beginnen in je eigen 
hart, 
vandaag kan de verrijzenis beginnen in deze 
wereld, 
als je je hart maar opent 
voor al wat klein en weerloos is... 
Vandaag kan er warmte komen in je leven, 
en licht en hoop en echte vreugde, 
als je maar weet hoe het allemaal begon 
en daarnaar handelt, 
want dan maak je plaats voor God... 
 
En mocht je denken :  
ik sta nog zo ver van het echte Kerstmis, 
dan heb je toch nog reden om mee te vieren,  
want de vreugde van Kerstmis krijgen we gratis 
omdat God in ons, kleine, arme mensen  
welbehagen heeft... 
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