
Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Op vele plaatsen wordt vandaag de goede boodschap, ‘the feel-good- boodschap van kerst gepreekt.

Een boodschap waar we bemoedigd, gesterkt, gezegend mee naar huis kunnen.

Maar op de ene of andere manier- was mijn aanloop naar kerst dit jaar anders dan anders.
En had ik in de afgelopen adventsweken een reeks gesprekken met diverse mensen die verhalen 
vertelden van een compleet andere kerst moesten vieren, waarbij me het gevoel bekroop:

Hoe vier je in Godsnaam kerst als..

Als predikant vertel ik daar niet veel over, maar je komt bij veel mensen thuis- als er problemen 
zijn-
Je ontdekt als het ware de achterkant-
misschien iets van de ingewikkeldheid van het leven. 
Juist bij het verhaal van een nieuw kwetsbaar kind, een familie feest: 

Wekelijkse bezoekers van de open kerk vertelden dat hun pasgeboren baby tijdelijk bij pleegouders 
ondergebracht moest worden. En ze hun zoontje 2 uur per week mogen zien en de situatie na het  
nieuwe jaar opnieuw beoordeeld wordt. 

Een ander verhaal- vorig jaar kreeg een jong gezin  na 7 jaar weer hun kinderen terug. Met vallen en
opstaan weer leren om gezin te zijn, samen te zijn.
In deze tijd van gescheiden en samengestelde gezinnen hebben we waarschijnlijk allemaal wel weet
van de ingewikkeldheid en eenzaamheid deze dagen. 

Voor ieder die een geliefde, dierbaren moet missen- in het bijzonder met deze dagen- 
zoals vorig jaar dat ik op 1e kerstdag naar een sterfbed werd geroepen. 

Een vluchteling vertelt met tranen in zijn ogen over zijn oude en hulpbehoevende moeder, die hij 
achter moest laten- omdat hij als christen moest vluchten voor zijn leven. En nieuw aangekomen in 
Nederland heeft hij geen familie, en voelt hij zich schuldig dat hij niet voor zijn moeder kan zorgen.

Je hart breekt..
en zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan..

Hoe in Godsnaam kerst te vieren?
Te preken en zingen over ‘kerst samen’?

Kerst als mooi plaatje, een dun laagje vernis over ons menselijk leed?

Of anders?

Misschien moeten we de komst van dat kwetsbare kind, van God met ons-
eerder ontvangen als contrastervaring-
iets wat ons de ogen opent voor het donker in ons leven, of in de wereld.

Juist in ons tekortschieten, onze pijn, teleurstelling, verdriet.

In de moeite of zelfs het beangstigende van onze wereld er laat zijn.
Te midden van die ‘troep’ als het ware een nest wil maken?



In het jaaroverzicht van spirituele boeken in de Trouw las ik dat de trend van dit jaar christelijke 
kwetsbaarheid is. Als een tegengeluid tegen perfectionisme, succes en de maakbaarheid van het 
leven. En dat de grootste bestsellers juist  geschreven zijn vanuit het menselijke falen. 
Als je daar oog voor krijgt, is er misschien een andere kerstervaring mogelijk. 
Waarin juist de kracht van het Christelijke verhaal te ontdekken is- van God met ons -
Niet als EHBO koffer,
maar vanuit nabijheid in gebrokenheid en kwetsbaarheid.
Die ons woorden, taal en mystiek geeft in de leegte, in het uitschreeuwen: ik voel me zo alleen, 
waar ben je? 

Ik hoop voor velen van u dat de voorbeelden waarvan ik u vertelde wellicht ver-van-uw-bed zijn. 
Of gelukkig nog over anderen gaan. 

Prijs je gelukkig, zing en bid dan voor twee.

Waarom dan toch deze verhalen- over de rauwheid van het leven?

Omdat dat het werkelijke beeld van 2000 jaar geleden is:
Over mensen  op de vlucht,  
Een ongewenst zwangere tienermoeder- 
Een samengesteld gezin,
 
En over de eerste bezoekers: mensen met een verslaving, detentieverleden die als eerste genodigd 
worden.
Het kerstverhaal is het paradoxale verhaal van daklozen- gevierd in vele huizen.
Het kerstverhaal gaat over mensen die geen familie zijn en toch met elkaar kerst vieren- 
broeders en zusters worden door het kerstkind.

Kerst vraagt, roept, schreeuwt om herbergen, mensen die omzien,  mensen die onderdak verlenen.

Juist in een verontrustende, soms beangstigende wereld, 
of al die dingen die we voor elkaar verborgen houden,
of in de torenhoge verwachtingen naar elkaar en kerst.

Moge we de ontdekkingstocht van kerst zijn om oog te krijgen voor al dat verborgene, om de 
ingewikkeldheid en realiteit van het menselijke bestaan. Het onderkennen.
En dat juist daarin we mogen ervaren dat God met ons is. 

Maar dat niet alleen, 
Als je oog krijgt voor die werkelijkheid, die kunt zien bij de ander, 
en hem of haar nabij te zijn- zonder te oordelen, maar met compassie bewogen-

zoals het evangelie spreekt over Jezus die met ontferming werd bewogen- 
vanuit het hart- in het hart geraakt, en handelend en sprekend vanuit zijn hart.

Misschien zit daar de crux in voor ons,  die ons in het hart raakt: 

Als we met kerst geloven dat het Woord vleesgeworden is en in ons, in bij ons in onze buurt, wijk, 
dorp, gemeenschap komen wonen.

Om met andere ogen naar je omgeving kijken:



in de galerij van je flat, 
in de straat waar je woont, 
de wijk, dorp- 
waar zijn de donkere plekken 
mensen die eenzaam zijn, een luisterend oor. 

En te kijken met ogen van kerst.

Misschien zit daar wel het goddelijke begin,

om met compassie aan de slag te gaan:

Met een noaber-netwerk, 
Als familie voor wie geen familie heeft:
Een moeder voor de gevluchte jongen die zijn moeder achterliet. 
Een oma voor het gezin waarvan de kinderen uit huis geplaatst waren. 
Een kind voor het echtpaar met kinderen in het buitenland. 
Om oog te krijgen voor wie zo op een telefoontje of uitnodiging wacht,

Om spontaan nog iemand erbij te vragen vandaag,
een bordje extra –
alsof het Chrisus is die aanschuift.

Juist in de imperfectie van het menselijk bestaan-
zijn wij aan elkaar gegeven-
om met elkaar te zijn- om Gods liefde- God met ons door te geven.

En in die ingewikkeldheid wil Christus zich in ons wikkelen-

ons zoals een kleine baby inbakeren- inwikkelen met Zijn liefde, 
om in ons kleinheid en imperfectie ons in te bakeren: om tot rust te komen.

Om vandaag, morgen of al die komende dagen van kerst op een onbewaakt ogenblik,
tijdens kerstdiner,
of in je favoriete stoel,
of wandelend in het bos

in jezelf te glimlachen en te beseffen

Dat is kerst:

Vrede in mij. 
Het is goed zoals het is.
God is met mij-
Wikkel U in de diepten van mijn ziel. 

Amen



God, kom in mijn hart en woon er,

het is geen vreemde plek,

u zelf hebt mij veroverd,

blijf in mij toegedekt.

Ik ben met ziel en zinnen

geopend, wonderstil.

Kom, wikkel u, Heer Jezus,

in diepten van mijn ziel.

(Liedboek 480- Ik wandel in gedachten)

----------------------------


