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We hebben allen uitgekeken naar dit Kerstfeest. Voorbereidingen waren er zowel binnen als 

buiten de kerk. De Advent was de liturgische voorbereiding: week na week brandde er een 

kaars meer op de adventskrans. We mediteerden over het licht dat onze duisternis zal 

verdrijven met de komst van Christus. We hoorden de oude Bijbelverhalen over Johannes de 

Doper en over Jozef en Maria. En we zongen: “O Kom, Emmanuel”. 

Maar daarbuiten was er de commerciële voorbereiding. Je kunt wel spreken van een ware 

kerstindustrie die uit het seculiere Amerika is overgewaaid. De ooit Europese Sint Nicolaas 

blijkt nu een kerstman die in een rendierslee van de Noordpool komt en kwistig geschenken 

uitdeelt, niet geholpen door Pieten, maar door mythologische elfen. En zo is Kerstmis een 

sfeerfeest met familie en vrienden bij kaarslicht, knapperende vuurkorven en overvloedig 

eten en drinken. We zoeken warmte bij elkaar en zingen “jingle bells” bij de kerstboom.  

Die romantiek ontbreekt echter in het verhaal dat we zojuist hoorden. Dat was het échte 

kerstverhaal, waar alles mee begonnen is. De hoogzwangere Maria was met haar verloofde 

onderweg voor een volkstelling in Bethlehem en ver van huis kwam haar kind ter wereld. 

Niet in een ziekenhuis, maar zomaar buiten onder de blote hemel. Van armoede moesten ze 

de pasgeboren baby in een voederbak leggen, omdat “er voor hen geen plaats was in de 

herberg.” In een grot, die gewoonlijk gebruikt werd om de dieren te laten schuilen. Daar 

brandden geen kaarsen en er stond geen kerstboom. Wel was er een Engel van de Heer. Een 

echte. Die verkondigde een vreugdevolle boodschap aan de herders: “Heden is u een Redder 

geboren, Christus de Heer, in de stad van David.” 

Die herders werden letterlijk overvallen door “de glorie des Heren”. Ze wisten niet wat hen 

van boven overkwam. En het hele gebeuren zorgde ervoor dat zij “door grote vrees werden 

bevangen.” Die eenvoudige schapenhouders waren wel wakker, dat was hun taak als 

herders, maar ze waakten niet om getuige te zijn van de geboorte van de Zoon van God. De 

gedachte dat God mens zou worden was nog nooit in hun gedachten opgekomen. Als 

iemand hun dat gezegd had zouden ze hem voor gek hebben uitgemaakt. Ze waren zo down 

to earth dat de Engel hen enkel kon overtuigen met een teken dat ze met hun eigen ogen 

konden zien: “gij zult het pasgeboren Kind vinden in doeken gewikkeld en liggend in een 

kribbe.”  

Even onverwacht, verrassend en ontstellend is ook dit jaar weer de viering van Kerstmis. 

Zelfs voor monniken. Elk jaar weer moeten we vaststellen dat geen enkele voorbereiding 

adequaat is. Ook de spirituele niet. Onbewust en onbedoeld maken wij onszelf gemakkelijk 

tot de regisseurs van ons eigen Kerstfeest. We hebben alles tot in de puntjes geregeld, ook in 

de liturgie, maar moeten tegelijkertijd constateren dat dit enkel de buitenkant, dat het 

louter mensenwerk is. Want de komst van de Heer kunnen wij niet manipuleren. De 

geboorte van Christus is een overweldigend geschenk van Godswege. 

Temidden van onze dagdagelijkse zorgen en plichten worden wij, net als de herders bij 

Bethlehem, verrast door een engel met een vreugdevolle boodschap. In ons geval is het door 



de Kerstliturgie die ons bij monde van de apostel Paulus in de tweede lezing aanzegt dat :  

“De genade van God, bron van heil voor alle mensen, op aarde is verschenen.” De genade, 

dat is de liefde van God, verschijnt op aarde. Zomaar, verrassend, onaangekondigd, 

onvoorwaardelijk en belangeloos. Ze verschijnt, maar zien wij die genade ook? Ze is er al, 

maar waar moeten wij die zoeken? 

Spontaan of bewust bent u allen naar hier gekomen. Het zou interessant zijn om te horen 

wat daarvoor uw beweegreden is geweest. Wat brengt ons hier samen? Welke engel heeft ú 

geïnspireerd? We zitten hier in een eenvoudige maar wonderschone abdijkerk, door de 

eerste groep monniken eigenhandig gebouwd. De bloemversiering is bescheiden doch 

kunstzinnig, maar u ziet hier geen kerstboom noch een kerststal. Wij zijn zélf de kerststal! 

We zijn geschaard rond een simpele stenen altaartafel die feestelijk gedekt is. We luisteren 

naar het Woord van God en zingen de oeroude Gregoriaanse gezangen, geen engelenzang! 

We vieren de Eucharistie volgens de bekende rituelen. Niets bijzonders zou je zeggen. En 

toch is er voor ons hier een teken van de hemel. 

Bethlehem is hier. Bijna letterlijk, want in het hoofdaltaar van deze kerk is een stuk uit de 

rots van de geboortegrot in Bethlehem. Huis van Brood betekent dat. Hier is het huis van het 

Eucharistisch Brood. Zo aanstonds klinken hier de woorden van Jezus zelf die Hij bij het 

Laatste Avondmaal sprak toen Hij het brood nam, het brak en uitdeelde aan zijn leerlingen 

zeggende: Neemt en eet, dit is mijn Lichaam. Met Kerstmis vieren wij dankbaar dat God is 

mens geworden in Jezus, het kind van Maria door de overschaduwing van de Heilige Geest. 

In elke Eucharistie vieren wij dankbaar dat brood en wijn het Lichaam en Bloed van Christus 

worden door de werking van de Heilige Geest. Het Brood is het Lichaam van Christus. God 

wordt mens in elke Eucharistie. Dat is het teken voor ons. 

Maar daarbij blijft het niet. Want door de communie wordt Christus, het levende Brood, in 

ieder van ons geboren. Wat de Engel tot de herders zei wordt ook voor ons werkelijkheid in 

deze nacht: “Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer.” Ons hart is de kribbe waarin 

de Heer gelegd wil worden. Ja, in ons eigen hart zullen wij het pasgeboren Kind vinden. “Hij 

heeft zichzelf voor ons gegeven, om ons van alle ongerechtigheid te verlossen en ons te 

maken tot zijn eigen volk, gereinigd van alle zonde, vol ijver voor alle goeds.”  

Dat is het onthutsende van Kerstmis. Na deze nachtelijke viering zal ons leven nooit meer 

hetzelfde kunnen zijn. Immers, wanneer wij Amen zeggen tegen het Lichaam van Christus, 

worden wij ook andere mensen. We dragen het geheim van ons geloof - Christus zelf - in 

ons. Dan gaan we elkaar met nieuwe ogen, de ogen van Gods liefde, zien. Dit betekent een 

einde aan vooroordelen en aannames; een einde aan ergernissen en haatgevoelens; een 

einde aan verdeeldheid en onvrede. Oog in oog met dit Kind in de kribbe kan ook bij ons de 

vrees opkomen. Kunnen wij dit alles waarmaken? Neen, niet uit eigen kracht. Daarom komt 

de Heer in deze nacht; wil Hij in ons geboren worden. Als wij Hem een plaats bieden in de 

herberg van ons leven zal het voor ons een zalig Kerstfeest zijn. Amen. 


