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Je zou bijna zeggen: Er is een dag in het jaar, dat mensen het bijna eens zijn met elkaar.
Kerken stromen vol, mensen willen met elkaar en in elkaars nabijheid vieren en beleven, wat
eigenlijk onzegbaar is, wat groter is dan wijzelf zijn: de meest verrassende Boodschap, die
ondenkbaar is, maar ook de meest menselijke en de meest goddelijke Boodschap
aller tijden, geen leer, geen ideologie, geen wetenschap, maar de belangrijkste gebeurtenis in de
geschiedenis van de mensheid, het moment, waarop Gods belofte waarheid werd en een
eeuwenlange verwachting tot vervulling kwam: de menswording van God !!!
Als het al een wonder is, dat materie taal kan zijn van de menselijke geest, dat wij mensen in staat
zijn onze diepste gedachten te verwoorden, dat wij mensen geroepen zijn tot geestelijke kracht om
alles te bezielen en zinvol te maken dan kunnen we alleen maar spreken van een ondoorgrondelijk
Geheim, dat Gods eeuwig Woord zich in de tijd en in de geschiedenis van mensen heeft uitgedrukt,
dat de Liefde van God zichtbaar, tastbaar en voelbaar geworden is in een menselijk lichaam, in een
menselijk hart, in het Kind van Bethlehem!
Te mooi om waar te zijn: God heeft U lief ! Jezus is de mensgeworden Liefde van God, het
oerbeginsel van alle goeds ! In Hem heeft God gekozen voor de mens en de mens centraal gesteld!
Laten we maar bij het begin beginnen: bij de duisternis, waarin wij sinds mensenheugenis verkeren.
Wij zijn mensen, die wandelen in het donker, daarin had Jesaja gelijk. Wij zijn te waar om mooi te
zijn! Is het U nooit opgevallen, dat in de natuur alles zijn weg zoekt naar het licht?
Het kleinste zaadje in de donkerte van de aarde, groeit naar het licht. Elke boom tot in het diepste
woud, steekt zijn takken uit naar het licht, alleen de mens heeft zich afgekeerd van het Licht, is
kromgegroeid maar de materie toe, is gematerialiseerd tot in zijn denken toe, de diepste crisis,
waarin wij verkeren, is een geestelijke crisis.
Of we nu hier voor de eerste of voor de zoveelste keer komen dit jaar, eigenlijk zoeken we allemaal:
licht in het donker, een teken van hoop, een nieuw begin.
Wij zoeken het in de stilte van de nacht, wij zoeken het bij elkaar.
Wij vinden het begin in een kind, heel gewoon, heel menselijk.
Je kunt er langs heen lopen, er niets te maken mee willen hebben.
Maar je kunt ook kind worden: alle hoogmoed, alle geleerdheid, alle eigenwijzigheid afleggen en
zomaar onbevangen je hart openen en de sleutel vinden om dit Geheim te verstaan.
Want wat aan wijzen en verstandig en verborgen blijft, wordt slechts door kinderen verstaan !
Een Mens te goed voor deze wereld: dat is voortaan onze God ! Hij wil bij ons horen als mens onder
de mensen, Hij wil delen in wat er onder ons leeft aan hoop en teleurstelling, lief en leed,
En overal waar mensen mensen liefhebben, is Hij werkzaam aanwezig.
God is aanwezig in ieder goed mens, die van je houdt, die je de moeite waard vindt, die met je
meegaat en bij je blijft als de avond valt.
God kijkt je aan door de zachte ogen van ieder mens, die begrip voor je heeft. Hij is aanwezig in ieder
goed woord dat een troost en een
steun voor je is. Hij is in de hand op je schouder, die je moed geeft en je liefdevol terechtwijst, als je
donkere wegen gaat.
Ik heb voor U maar een Boodschap in deze nacht: Er is Iemand, die oneindig veel van ons houdt.
De meest essentiële dingen van het leven worden je zomaar gegeven: de schoot van je moeder, de
zon en de vriendschap, de hartelijke omhelzing, het lachen van een kind, de dag en de nacht, de rust
en de stilte, het mens-zijn op aarde, het kloppen van je hart, een ongelooflijke liefde!
Gelovigen en ongelovigen, onkerkelijken, vrijzinnigen, humanisten, mensen van links en mensen van
rechts, wij bewonen dezelfde aarde. Wij zijn aan elkaar toevertrouwd om in vriendschap samen te
leven. Wij horen bij elkaar, wij gaan samen de lange weg, de weg naar het licht, de weg naar een
nieuwe wereld, een onmogelijke onderneming. Hoe een nieuwe wereld maken?
Mensen maken fouten, mensen maken ruzie, er zijn botsingen en wrijvingen.

Liefde, alleen liefde laat mensen met gebreken en fouten naar elkaar toegroeien een gemeenschap
vormen! Alleen in liefde kunnen mensen het uithouden met elkaar!
Niemand ziet het!
Niemand hoort het !
Maar stilaan gaat iedereen het voelen!
Er waait een nieuwe geest over de wereld !
Een geest van solidariteit!
De Geest van God!
Niemand kan Hem tegenhouden, Hij dringt door deuren en vensters, haalt alle muren omver en
verandert de mensen en dingen.
ALLES WORDT NIEUW.
Mensen schuiven aan uit alle rangen en standen.
Ze zoeken menselijke warmte, een tafel en een dak, breken en delen, God in ons Midden.
Geen linksen meer, geen rechtsen meer, geen averechtsen meer !
Mensen zijn mens geworden voor elkaar.
En waar mensen in liefde weer mens worden voor elkaar, groeit de hemel over de aarde.
We maken ons geen illusies, we verwachten geen wonderen.
Maar gingen we maar weer samen die lange weg met Hem in breken en delen, vervuld van Zijn Geest
sterker dan de onze, dan is ons Kerstfeest een werkelijk nieuw begin. Het kan.
Amen!

