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Vrienden, 

Kerstmis is zonder twijfel het meest gevierde feest ter wereld, en zo goed als overal is het een feest van 

overdadig verlichte en versierde huizen, straten en pleinen, van overvloedig veel cadeaus en familiefeesten, 

en van soms reusachtige kerstbomen en kerststallen in dorpen en steden. Wel veel minder kerststallen dan 

vroeger, maar niet in Italië, want het land van de paus en van het Vaticaan is nog altijd heel katholiek. In 

december worden er op pleinen, in kerken, gemeentehuizen en scholen kerststallen gebouwd.  

 

Zo ook in Castenaso, een stadje in de buurt van Bologna, en die kerststal heeft veel reacties uitgelokt.  

Omdat er dit jaar weer meer dan honderdduizend Afrikaanse bootvluchtelingen in Italië geland zijn, vond 

de burgemeester namelijk dat er in de kerststal een rubberboot centraal moest staan, met daarin Maria en 

het kindje Jezus. Naast de boot staat Jozef, wat verderop staan de drie koningen, de os en de ezel. En onder 

de rubberboot ligt een blauw zeil dat de Middellandse Zee uitbeeldt. 

Die kerststal krijgt veel kritiek, maar de burgemeester krijgt ook heel veel steun van gelovigen die zijn 

kerststal een prachtig en sterk gelovig beeld van de werkelijkheid noemen. En die werkelijkheid is dat 

Italië overspoeld wordt door mensen die wegvluchten uit armoede, oorlog en terreur, en zoeken naar een 

menswaardig bestaan.  

Onder die vluchtelingen bevinden zich ook veel zwangere vrouwen, die dus niet thuis, maar ergens 

onderweg - in dikwijls vreselijke omstandigheden - moeten bevallen. Op de vlucht voor dreiging en geweld 

dat hen in hun land werd aangedaan door machthebbers. Op de vlucht in een onbekend land, in een 

onbekende en vaak ook een agressieve omgeving, ze botsen immers op de grenzen van Europa het 

gedroomde land dat zich echter veelal afsluit. Onder mensen op zoek naar anders en beter dan wat ze in hun 

thuisland zijn ontvlucht is er veel armoede en hulpeloosheid. Ze kunnen op weinig gastvrijheid rekenen.  

Net zoals Maria dus. Want ook zij was, net als de bootvluchtelingen, ver weg van huis. Zij was onderweg 

naar Betlehem, waar Jozef zich - volgens de wil van de toenmalige machthebber - voor de keizerlijke 

volkstelling moest laten registreren. Het was in die tijd een moeilijke en gevaarlijke tocht. En toch moest 

Maria bevallen. Niet veilig thuis, en nog minder in een chique villa of in een veilige kliniek met dokters en 

verpleegsters, maar in een stal. Daar werd Jezus dus geboren: in een stal. Maar toch verschijnen er 

engelen aan herders ergens in de velden.  

Mensen zonder macht en zonder rijkdom. Kleine eenvoudige mensen die kunnen luisteren naar de stem van 

God. Die engelen brengen de vreugdevolle boodschap dat Christus de Heer geboren is, de Redder van heel 

het volk. Die ons zal bevrijden van alles wat geen leven is: de duisternis van de onvrede, van vijandschap, 

van uitbuiting, van machtsmisbruik, van egoïsme.  

Dat is de diepe vreugde van Kerstmis: dat dit hulpeloze kind in de kribbe die de glimlach is van God voor 

alle mensen, zijn vuistjes opent voor ieder mens van geode wil en ons liefdevol aankijkt.  

Ik wens dat wij ons kunnen laten raken door de echte betekenis van Kerstmis: de belofte van redding uit 

gelijk welke duisternis. De belofte van licht in het donker, van hoop in de wanhoop, van vrede in onszelf 

en in de wereld.  

En dat Kerstmis ook een feest van dankbaarheid mag zijn voor dat geschenk van God, met ons goede 

voornemen dat we ons uiterste best zullen doen die droom waar te willen maken, met alle goede wil die we 

in ons hebben. Dat we meewerken aan een wereld van liefde, vrede en gerechtigheid voor alle mensen, zoals 

het goddelijk kind dat vandaag geboren werd als volwassene deed door alleen Gods weg te gaan, ook voor 

de armen, de kleinen, de uitgestotenen, de miljoenen vluchtelingen.  

Ik geloof: ooit wordt het waar, als we er samen aan werken en er ons voor inzetten! En dat proberen op 

vele plaatsen zoveel mensen ook te doen, zoals de actie van de Belgische Bisdommen voor opvang van 100 

bijkomende Syrische vluchtelingen waarvoor de omhaling van gisteren hier 264 euro opbracht, zoals ook 

Italianen doen voor bv. vluchtelingen uit Libië en zoals deze dagen tienduizenden in Vlaanderen deden in 

het kader van de warmste week voor zoveel projecten.   

Zalig kerstfeest voor ieder van jullie! 

 


