OPENINGSWOORD
Wit, geen paars in deze Kerstnacht: kan dat wel, na al die schandalen?
Natuurlijk verdienen we het als kerk niet om in het wit Kerstmis te vieren.
Wat we vieren is dan ook niet dat we het zo goed doen,
maar dat Hij niet ophoudt in ons te geloven, ondanks alles
en in het Kind van Bethlehem naar ons toe te komen en met ons op weg te gaan
om gaandeweg van ons nieuwe mensen te maken.
De woorden van Paulus voor deze Kerstnacht blijken uiterst actueel:
dit feest is geen zelfgenoegzaam achterover leunen;
het is eerder een oproep tot ommekeer!
Hoor!
(Titus 2, 11-14)

OVERWEGING: 'NIET IN DE HERBERG'

Jesaja 9, 1-6
Lucas 2, 1-14

'Heden is uw redder geboren, de Redder der wereld', – dat zongen de engelen.
Maar voor hem geen plaats in de herberg, alleen buiten, in het open veld.
Mensen denken dat zij de Redder hogerop moeten zoeken: in kathedralen, bij mensen van de kerk.
Maar Hij trekt zich daar niets van aan. Juist op plaatsen die 'te min' zijn, verschijnt Hij:
bij 'ongelovigen' op zoektocht, tussen mensen die van huis weg moeten,
omdat een despoot wil tellen hoe groot zijn rijk is en hoever zijn macht reikt.
Het engelenkoor bezingt hem als 'redder'. Maar hij ziet er uit als een mens die gemangeld wordt
in het raderwerk van het politieke spel, als een kind dat zich niet verweren kan tegen aanranding.
Waar wij geen zegen zien, eerder Godverlatenheid, juist daar houdt Hij zich op: tussen os en ezel,
- in het hebreeuws: schorremorrie (Jes.1,2-1) -, tussen mensen voor wie geen plaats is,
buitengesloten van de voorzieningen, die zijn gereserveerd voor mensen die het goed hebben.
Waarom doet hij dat? Waarom gaat deze koning incognito?
Ik ken een meesterlijke parabel - een film van acht minuten: Homo homini – mens en medemens.
Een man in keurig pak staat bij een robothoofd en voert er allerlei kwesties in.
Zoals 'Voedselproductie'. Geweldig wat er aan variaties uit het brein naar buiten komt.
Opgewekt voert hij nu in: 'Honger de wereld uit'. Er komen o.a. beelden van stervende kleuters,
aan hun lot overgelaten. Het brein aarzelt, raakt in de war, en wat naar buiten komt is onbruikbaar.
Dan maar een ander thema: 'Communicatiemedia'. De resultaten zijn weer echt een opsteker.
Dus moed gevat en ingevoerd: 'Menselijk contact'. Je ziet mensen elkaar vinden en uit elkaar gaan.
Is het veilig voor kinderen? Het wordt een warboel, het brein raakt verhit en alle uitvoer loopt vast.
De man probeert het nu met 'Verbindingen wereldwijd'. En in rap tempo komen tevoorschijn
meesterlijke ontwerpschetsen van knooppunten, vliegvelden en verkeerscentrales
Nu de laatste opgave: 'Vrede op aarde'. Beelden van geweld en oorlog tuimelen over elkaar heen.
Het brein flitst en bliksemt, loopt vuurrrood aan, vliegt in brand en ontploft.
De mens die dacht te werken aan een maakbare wereld, kan zichzelf niet maken.
Treurig zit hij daar, zijn handen in het haar: al zijn techniek maakt de wereld niet menselijker
en voorkomt niet dat mensen elkaar verdringen om de beste plaats, om meer macht en bezit.
Of erger nog: sommigen weten heel zeker hoe het anders moet, en brengen nog meer allende.

Kerstmis is dan een keerpunt: God zelf breekt met het ellebogenwerk dat ons wordt aangeprezen;
in plaats van op te klimmen over de ruggen van anderen daalt Hij af om naast mensen te staan.
Als Kind in de kribbe verbindt hij zich met ons onzeker en bedreigd bestaan;
zijn grootheid omarmt onze menselijke kleinheid en wordt er één mee.
Zo breekt Hij met de strijd van mensen om de macht en begint die af te breken
Hoor wat Jesaja – in de eerste lezing – zegt:
Het drukkende juk, de stang op hun schouders,
de stok van de drijver, U breekt ze stuk als op de dag van Midjan.
Want een kind wordt geboren, een zoon wordt ons gegeven.
men noemt hem wonder van beleid, vader voor eeuwig, vredevorst.
U zult zeggen: 'Heel mooi, zo'n gebaar. Maar wat heb je aan een koning incognito?
Hoezo 'Groot is de macht en eindeloos de vrede voor de troon van David, voor zijn koninkrijk?
Fijn dat hij waarneemt en betrokken is. Maar gebeurt er ook wat?
Een goede vraag. Maar wat moet er éérst gebeuren: dat is de kwestie.
Wij willen een instant-oplossing, directe remedie; God kiest voor relatie, voor samen optrekken.
De boodschap van het Kerstkind luidt: 'Ik wil bij je zijn, waar je ook bent.
Hoe je er ook aan toe bent, je bent nú al de moeite waard als mijn tochtgenoot
Niet over je hoofd heen maar mét jou wil ik beginnen waar je nu bent,
om de weg te vinden en de tocht vol te houden; om te komen tot een bevrijd bestaan.
Ik houd van jouw gezelschap; ik geloof in je. Samen komen we verder.'
Mensen worden niet bevrijd van het verleden door maatregelen die over hen heen gaan.
Zij moeten zich eerst gehoord en gezien weten, hun besef van eigenwaarde terugkrijgen.
De slachtoffers die als kind misbruikt zijn door mensen van de kerk willen allereerst erkenning:
aandacht voor hun leed in plaats van bezorgdheid om de eer van de kerk.
Dat is ook de keuze van Jezus: voor hem telde nabij zijn, en niet wat mensen van hem dachten.
De evangelist Matteüs heeft een wonderlijke opmerking na een genezing door deze mensenzoon.
Hij haalt er een woord van Jesaja bij dat we op zo'n moment niet zouden verwachten:
'Hij heeft onze kwalen gedragen, onze lasten getorst'.
Matteüs ziet kennelijk in Jezus' handelen allereerst solidariteit: meetrekken en meedragen.
En dát meetrekken en meedragen werkt genezend.
Ik hoor u al vragen: 'Hoe merk je dat?'
Niet als je blijft zitten en afwacht wat er komt.
Eerst als je je openstelt voor die stille nabijheid,
en ook zelf met hem je leven oppakt en met hem op weg gaat,
zul je het merken.
Gaande de weg met hem ontdek je hoe hij je Redder is.

VOORBEDE
Bidden wij tot God
die naar ons afdaalt
en als mensenkind met ons wil zijn:
Voor de kinderen, vrouwen en mannen
die door oorlogsgeweld worden opgejaagd:
dat zij mensen ontmoeten die hun nood verstaan
en met hen zoeken naar nieuwe toekomst.
STILTE
Voor hen die als kind zijn geschonden voor het leven,
omdat ze werden misbruikt door hen
die zij het meest vertrouwden:
dat wij als kerk ons laten gezeggen door hun leed.
STILTE
Om behoud van een menselijke samenleving in ons land:
dat wij ons geen angst laten aanpraten,
niet verharden tegenover vreemdelingen
en het open gesprek blijven zoeken met andere culturen.
STILTE
Om vertrouwen in moeilijke tijden,
als wij niet zien hoe het verder moet:
dat wij kracht putten uit het het Kind
dat onze onmacht heeft gedeeld.
STILTE
Voor de geloofsgemeenschap die wij samen vormen:
dat wij zoals de herders in Bethlehem
een blijde boodschap kunnen doorgeven
aan hen die zoekende zijn in onze omgeving.
STILTE

