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Goedemorgen en hartelijk welkom.  
Vandaag is het wel een heel speciale dag: we vieren Kerstmis. Ik zou aan de kinderen willen 
vragen of zij weten wat we nu eigenlijk vieren vandaag. Wat is er voor ons zo speciaal aan 
Kerstmis dat we hier met zoveel mensen samenzijn?..... ( door de kinderen laten invullen). 
 
God is mens geworden.... wat moeten we ons daarbij voorstellen? Lucas wil ons door dit 
verhaal iets vertellen: hoe anders hij God bij en door Jezus had leren kennen. God vertelt 
hij, kan je zien bij de geboorte van een kind: een pasgeboren baby heeft geen enkele macht: 
hij/ zij kan echt bijna niets: huilen, slapen, drinken...en dat is het zo'n beetje. Maar heb je 
al eens goed gekeken wat zo'n hummeltje doet met zijn mama, papa, oma's en opa's... en 
met heel veel mensen? Ze smelten als ze ernaar kijken, er komt in hen kracht , liefde en 
zorg naar boven. Het is bijna een wonder:  het beste in hen wordt naar boven gehaald: ze 
willen zorgen voor dit kindje, het graag zien, het laten openbloeien tot een mooi mens. 
Daar kan je God aan het werk zien, zegt Lucas: daar wordt God in mensen geboren...want 
"God heeft alleen (maar) de macht van de liefde, zoals een kind alleen de macht heeft om 
liefde op te roepen" 
 
Laten we deze God in ons midden stellen door de Paaskaars aan te steken, en hem 
verwelkomen met het lied: 
 
Lied: Nu sijt wellecome             
 



Overweging  
 
De toon is vrolijk en positief gezet met dit mooie lied.” ’t Is geschied voorwaar” hebben we 
gezongen. Is het waar? Een vraag die vandaag nog enkele keren zal klinken. Echt van harte 
willen wij zeggen: JA, HET IS WAAR! Daarmee bedoelen we dan niet historisch ‘waar’, 
want daar weten we heel weinig over. Maar wel: als je je open stelt voor dit verhaal, gezien 
in de context van de gehele bijbel, dan komt er een echte waarheid bij je binnen. Een 
waarheid die zo groot en vol is, dat je er kan van leven. Een heel leven lang. Deze uitdaging 
is er nog, al vele, vele generaties lang… 
 
Zoekend en tastend proberen wij hier in deze vieringen, vandaag en andere keren, te 
verwoorden, wat deze kern-waarheid dan zou kunnen zijn. Vandaag willen wij belichten 
dat plaatsen waarin de grootste kwetsbaarheid beleefd en gezien wordt, ook die plaatsen 
zijn waar wezenlijke ommekeer geboren kan worden. Plaatsen waar opnieuw toekomst in 
zicht komt, waar de vastgelopen weg naar het visioen toch weer ingeslagen kan worden… 
 
Wie van u de vieringen tijdens de advent meegemaakt heeft, heeft het grondig kunnen 
meebeleven. Het is de boodschap die een rode draad vormt in de bijbel, en in de lofliederen 
van Hanna en van Maria, het Magnificat dus, heel duidelijk wordt. Als het helemaal 
verkeerd loopt, als mensen in situaties van armoede, onderdrukking en onvruchtbaarheid, 
de hopeloosheid ondergaan van een samenleving waar de macht alleen zichzelf dient, dan 
staan kwetsbare mensen op, stellen zich open voor iets dat niet meer te geloven is. Dan 
wordt beroep gedaan op een God die alles omkeert, die koningen van hun troon stoot, en 
armen verheft, die ons toeleidt naar een nieuwe manier van samenleven. In hen krijgt het 
nieuwe leven een kans. Via de geboorte van een kind, kan het volk weer verder. 
 
Maar nu is het kerstmis, en we nodigen jullie uit om in alle ontvankelijkheid te luisteren 
naar wat Lucas ons vertelt over wat er lang geleden gebeurd zou zijn in Betlehem, enkele 
maanden nadat Maria haar loflied gezongen heeft:  
 

[1] In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van 
het rijk zich moesten laten inschrijven. [2] Deze eerste volkstelling vond 
plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. [3] Iedereen ging op weg 
om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. [4] 
Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David 
die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, [5] om zich te laten 
inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. [6] 
Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, [7] en ze bracht 
een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en 
legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het 
nachtverblijf van de stad. 
     [8] Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze 
hielden de wacht bij hun kudde. [9] Opeens stond er een engel van de Heer 
bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze 
hevig schrokken. [10] De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom 
jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: 
[11] vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de 
messias,* de Heer. [12] Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een 
pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’ [13] 
En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees 
met de woorden: 
  [14]  ‘Eer aan God in de hoogste hemel 

en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’ 



 
(Lucas 2, 1-14) 

 
  
Prachtig, dit verhaal! Is het waar? Kan het waar zijn? Het is in elk geval niet gewoon, wat er 
daar gebeurt. Lucas wil ons doen geloven dat er een koning geboren werd, en dat zijn 
komst grote vreugde teweegbracht bij het volk Israël. Maar de omstandigheden waren 
twijfelachtig. Maria was onverwacht zwanger, in een situatie die eigenlijk niet kon toen: ze 
bekende geen man. Toch gelooft ze zelf dat ze de langverwachte koning zal baren, die heil 
zal brengen voor de hele wereld. Maar Israël, waar de geboorte plaatsgrijpt, is toch maar 
een uithoek van deze wereld! Zeker als je het bekijkt vanuit het standpunt van keizer 
Augustus, vanuit het standpunt van de macht. Dus: de gezichtshoek die de meeste mensen 
innemen, zeker ook de meeste armen en onderdrukten. Dat fenomeen is ons bekend. 
Binnen Israël is Bethlehem, vanuit dit oogpunt,  ook maar onbeduidend, en de stal is zeker 
een onzichtbare, miserabele plaats, marginaal binnen het marginale…  
 
Het bezoek is eigenlijk ook geen normaal geboortebezoek van mensen uit je vertrouwde 
dagelijkse kring. Hier komen onbekenden op bezoek. Het gaat over herders, ongeletterde 
en arme mensen. En toch leggen zij, hen ingefluisterd door engelen, het verband, tussen 
wat er in die stal gebeurt, en wat er eerder in de bijbel al aangekondigd werd, dat er zou 
gebeuren in Bethlehem: een redder die zou komen. Dan komen er ook nog koningen, van 
het éne uiterste in het andere. De koningen geven zo de gebeurtenis een universele 
duiding. Want tussen die herders en koningen, kunnen wij, als gewone stervelingen, arm, 
minder arm of rijk, onszelf situeren. We worden aangesproken, we kunnen er moeilijk 
onderuit… 
 
Niets is gewoon. Deze geboorte krijgt op die manier een betekenis die een gewone geboorte 
overstijgt. 
 
Waarom heeft Lucas het zo verteld? Misschien omdat hij dit verhaal in de context van de 
vele eerdere bijbelverhalen wil plaatsen. Daar wordt altijd weer ommekeer in het licht 
gesteld, worden we opgeroepen om die ommekeer hier en nu te zien.. We hoeven niet te 
wachten op een heldendaad van een sterke macht om de gang van zaken onder de mensen 
en in de wereld te laten veranderen. We worden integendeel opgeroepen om ons open te 
stellen voor kwetsbare mensen die ons raken. Ze raken ons ook in het feit dat zij ondanks 
alles de droom zuiver bewaard hebben. Als een pasgeboren kind kijken zij ons aan, als 
waren we hun hoop en toeverlaat. Of zij laten met dichte ogen hun schreeuw horen, of hun 
stom protest zien. Zij wekken in ons een kracht op die in staat is een nieuw begin te maken. 
Ze raken de snaar van het mededogen, de liefde, de diepe opstandigheid tegen onrecht, 
lijden en tekort. Ze laten ons de Stem horen die roept: ‘dit kan en mag niet zo verdergaan, 
geef antwoord, Ik blijf u nabij!’  
 
Dit is zeker ook een omkering in het Godsbeeld, waartoe de bijbel ons telkens en telkens 
weer oproept: God is niet de Machtige zoals erin de wereld machtigen zijn. God heeft 
alleen de macht van de liefde, die hij ons in handen geeft om het kwetsbare, de machteloze 
mens, kracht toe te kennen. Zo leren we zien waar omkering kan gebeuren. 
 
Als straks het kerstgebeuren opgesteld wordt in die mooie kerststal, kunnen we al eens 
nadenken: waar gebeurt het nu? Waar staat de kerststal nu in onze tijd? Waar vinden we 
die relatie kwetsbaarheid/ommekeer om ons heen? Directe ervaringen, of wat in de media 
op ons afkomt, al die dingen kunnen een bron zijn van zien, kunnen ons uitdagen tot 
antwoord… 
 



Zo las ik in de nieuwsbrief van het Vlaams Netwerk Armoede, hoe blij de daklozen in de 
buurt van het Centraal Station te Brussel zijn dat ze er nu mét hun hond in enkele nieuwe 
containers terechtkunnen om de koude winternachten door te brengen. Een klein begin 
voor de grote uitdaging, nl de strijd tegen de schrijnende miserie van dakloosheid. 
 
Laten we ons zingend doordringen van deze kans tot ommekeer die het kleine en 
kwetsbare ons bieden: “Ik zie de hemel opengaan’, ik zie de wereld omgekeerd…” 
 

 
 

 
Kerststal opstellen: Het is het moment om de Kerststal te bevolken: kinderen , mag ik 
jullie vragen om de beeldjes achteraan te halen en naar voor te brengen. 
  
De os 
Een os, geen gouden stierkalf maar een os die stil en verborgen de grond klaar maakt voor 
het zaad, die het juk draagt en trekt in tweespan of driespan, die in ploeg werkt en met de 
ploeg aan de slag wil gaan. 
 
De ezel 
Een dier dat één en al oor is en daarom veel kan luisteren maar ook een dier dat geweldig 
veel kan dragen, ver-dragen en verdragen. Maar ook een koppig beest. Hij dacht : ik zal mij 
hier maar bij stellen, zodat ik ter beschikking ben’. 
 
Jozef 
Jozef die getwijfeld heeft en gedroomd maar die vooral terzijde stond, bescheiden maar 
heel trouw, er bij op zijn manier. En door erbij te zijn maakt hij de naam van Jahwe een 
beetje waar : “Ik zal er zijn”. 
 
Maria 
Jij zong van een omgekeerde wereld. Jij zong voor wie uitgesloten en arm is.  Maria, ik 
hoor jou zingen van God en uit jouw oren en jouw horen zijn vele kleine mensen herboren. 



Maria, vrouw van het ja-woord want Ja zegde ze, ’t is goed zo, mij geschiedde naar Uw 
woord. 
 
Kind Jezus 
Het is zo straf : dat onze God geworden is als een klein kindje, dat in doeken gewikkeld 
moet worden, omdat het zo koud heeft, dat het geboren moet worden in een uithoek van de 
wereld, op een niemandsplaats. En dat kindje draagt de naam Jezus, dat wil zeggen : Hij 
die redt, Hij die mensen ruimte geeft, en vrij maakt en verlost en helpt geboren worden. En 
ook Emmanuel : God met ons. Levende belofte van Hij die gezegd heeft : “Ik zal er zijn” !  
 
De herders 
Zonder naam zijn jullie, de niet-gekenden. Niemand acht jullie hoog, jullie hebben geen 
stand maar als eersten zien jullie een nieuw licht. Als eersten zien jullie een goddelijk 
aangezicht.  
 
De beeldjes staan er weer. Een jaar lang hebben ze in een doos gezeten, ingepakt in 
krantenpapier, maar kijk, ze staan er weer, gebracht door de kinderen en misschien maken 
ze iets in ons wakker en doen ze ons  zoeken naar een plaats waar het kerstwonder telkens 
weer zou kunnen gebeuren, een plaats waar kwetsbaarheid zou kunnen omgezet worden in 
kracht en waar het wonder echt gebeurt en ommekeer mogelijk wordt.  
Laat ons samen zingen over de stad van vrede...  

  
Lied : Waar zou de stad van vrede zijn? 
 
Inbreng gemeenschap 
 
Sabine nodigde u daarnet al uit na te denken waar je in jouw leven plaatsen ziet waar 
kwetsbaarheid omgezet wordt in kracht, waar de zorg voor kwetsbare mensen  voor een 
ommekeer zorgt, voor een nieuw begin. Je kan dit met ons delen door daar kort iets over 
zeggen voor de micro nadat je een brandend kaarsje genomen hebt achteraan. Daarna kan 
je het kaarsje bij de kerststal zetten. 
 
Inleiding tafelgebed  
 
Laten we aan tafel gaan. Er ontbreken daarvoor nog een aantal dingen die we broodnodig 
hebben om te vieren. Mag ik vragen dat de kinderen brood en wijn en het gedachtenisboek 
halen en naar de tafel brengen. 
 
Belangrijke dingen in het leven worden soms uitgedrukt in simpele gebaren. Zo is samen 
eten een vorm van verbondenheid, van gemeenschap vormen. Als we hier elke week 
opnieuw het brood breken en de wijn delen, dan herhalen we de tekens die Jezus ons gaf. 
Tekens die uitdrukken dat we willen leven zoals Hij, dat we willen leven vanuit de kracht 
die het kleine, het onooglijke in ons oproept.  
 
Als we feesten vergeten we niet diegenen die er niet bij kunnen zijn, omwille van welke 
reden ook. We vergeten ook hen niet die ons dierbaar zijn, maar die we voor altijd moeten 
missen. We stellen hen aanwezig door het aansteken van de kaarsjes. 
 
We hebben ook geloofsgenoten over de hele wereld die vandaag met ons Kerstmis vieren. 
Als symbool voor onze verbondenheid wereldwijd steken we het kaarsje aan uit 
Lumbubaschi van Maddy en Jan.  



 
Laten we dan samen onze vreugde uitzingen over deze kerstmorgen : Van alle dagen deze 
morgen   
 
Onze Vader 
 
Vredeswens  
We hoorden het daarnet: kijken in de ogen van een kwetsbare baby brengt onvermoede 
kracht naar boven. Laat ons elkaar vandaag diep in de ogen kijken en daar deze liefde, dit 
begin van vrede bij elkander oproepen en vinden. 
Zalig Kerstfeest! 
 
Communie (met muziek van de jongeren) 
 
Slotlied  
Zoals dit nu al een paar jaar de traditie is geven we aan de kinderen en wie dat wil een 
instrumentje of een trommeltje, om dan samen, met veel ritme en gedruis, het lied 
“Midden in de winternacht” te zingen...  
  
 
 
 
 
 


