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Kerstpreek	  2013:	  
	  

Beste	  kinderen	  en	  volwassenen,	  dierbare	  medemensen	  allemaal,	  
	  
Met	  Kerstmis	  vieren	  we	  dat	  God	  zijn	  gezicht	  laat	  zien	  in	  de	  wereld.	  En	  als	  je	  
goed	  weet	  te	  kijken,	  dan	  ga	  je	  beseffen	  dat	  Hij	  een	  beetje	  de	  spot	  drijft	  met	  de	  
gangbare	  opvattingen	  van	  de	  mensen.	  Voor	  de	  meesten	  zijn	  macht,	  grootheid,	  
aanzien	  heel	  belangrijk,	  maar	  God	  laat	  zijn	  gezicht	  zien	  in	  een	  klein	  hulpeloos	  
kindje,	  dat	  zelf	  nog	  helemaal	  niets	  kan	  en	  aan	  alle	  kanten	  geholpen	  moet	  
worden.	  Dan	  denk	  ik	  aan	  die	  woorden	  die	  Jezus	  later	  zou	  uitspreken:	  “toen	  ik	  
honger	  had,	  heb	  je	  me	  te	  eten	  gegeven,	  toen	  ik	  dorst	  had	  heb	  je	  me	  te	  drinken	  
gegeven,	  die	  tekst	  is	  u	  welbekend.	  	  	  	  
	  
Kerstmis	  wil	  ons	  duidelijk	  maken	  waar	  het	  om	  gaat,	  niet	  om	  de	  grootheid	  van	  de	  
macht,	  maar	  de	  grootheid	  van	  de	  dienende	  liefde	  en	  van	  solidariteit.	  Dat	  hebben	  
wij	  in	  de	  voorbereidende	  Advent	  ook	  geprobeerd	  met	  onder	  meer	  onze	  steun	  
aan	  Welzijnszorg.	  Dat	  doen	  deze	  dagen	  vele	  mensen	  in	  het	  verborgene	  door	  
allerlei	  goed	  werken	  te	  steunen	  met	  acties	  en	  stortingen.	  Dan	  doen	  deze	  
kerstdagen	  ook	  heel	  wat	  mensen,	  dikwijls	  ongeweten,	  door	  arme,	  eenzame	  
mensen,	  zieken,	  ex-‐gevangenen,	  vluchtelingen	  en	  andere	  mensen	  in	  nood	  te	  
steunen	  en	  soms	  ook	  van	  een	  kerstmaal	  en	  van	  gezelschap	  te	  laten	  genieten,	  
zoals	  ook	  vele	  vrijwilligers	  van	  de	  Sint-‐Egidiusgemeenschap	  in	  België	  doen,	  
vooral	  in	  grootsteden,	  om	  voor	  3000	  mensen	  op	  persoonlijke	  uitnodiging	  een	  
kerstmaal	  te	  bereiden.	  Dat	  doet	  deze	  katholieke	  organisatie	  in	  meer	  dan	  70	  
landen	  voor	  150.000	  mensen.	  	  
Ja,	  als	  ik	  naar	  het	  kersttafereel	  kijk,	  dan	  denk	  ik	  telkens	  weer:	  God	  drijft	  de	  spot	  
met	  de	  gangbare	  ideeën	  van	  mensen.	  De	  meeste	  mensen	  dromen	  van	  succes	  in	  
het	   leven,	   voor	   velen	   zit	   het	   leven	   vol	   rivaliteit:	   iedereen	   wil	   graag	   vooraan	  
staan.	  Maar	   God	   laat	   zijn	   gezicht	   zien	   in	   een	  kind	   geboren	   in	   een	   stal,	   in	   een	  
uithoek	   van	   de	   wereld,	   niet	   in	   het	   paleis	   van	   een	   koning	   maar	   bij	   een	   paar	  
armoezaaiers,	   Jozef	   en	   Maria.	   En	   de	   eerste	   bezoekers	   voor	   het	   kind	   waren	  
herders	   uit	   de	   buurt,	   gewone	   ongeletterde	   mensen,	   ergens	   onder	   aan	   de	  
maatschappelijke	  ladder.	  	  En	  dan	  de	  wijzen	  uit	  het	  oosten	  –	  vaak	  ook	  koningen	  
genoemd	  –	  maar	  eigenlijk	  vreemdelingen...	  	  	  Ook	  dat	  is	  veelbetekenend.	  	  
Dan	  denk	  ik	  aan	  woorden	  die	  Jezus	  later	  uitsprak:	  “de	  eersten	  zullen	  de	  laatsten	  
zijn	  en	  de	  laatsten	  de	  eersten.	  Wie	  groot	  wil	  zijn	  moet	  dienaar	  zijn.”	  	  
Dat	  is	  de	  wereld	  op	  zijn	  kop.	  
	  
Maar	  daar	  gaat	  het	  precies	  over	  met	  Kerstmis.	  	  Al	  die	  uitbundige	  kerstversierin-‐
gen	  zijn	  best	  mooi	  en	  het	  mag	  best,	  maar	  de	  eigenlijke	  boodschap	  van	  Kerstmis	  
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is	  en	  blijft:	  “wees	  licht	  voor	  elkaar,	  niet	  vanuit	  de	  hoogte	  maar	  vanuit	  de	  diepte,	  
niet	  vanuit	  een	  houding	  van	  zelfgenoegzaamheid:	  zo	  van	  kijk	  toch	  eens	  hoe	  
goed	  ik	  ben,	  nee…	  vanuit	  een	  bescheiden	  houding	  van	  dienstbaarheid.	  	  Waar	  die	  
houding	  eerlijk	  beleefd	  wordt,	  daar	  leeft	  Jezus,	  daar	  leeft	  zijn	  kerk,	  daar	  laat	  
God	  zijn	  gezicht	  zien.	  	  	  	  	  Waar	  God	  verschijnt,	  ontstaat	  er	  licht,	  groeit	  er	  liefde,	  
krijgen	  we	  iets	  van	  een	  hemel	  op	  aarde.	  	  Maar	  te	  vaak	  wordt	  vergeten	  –	  ook	  in	  
zijn	  Kerk	  –	  dat	  hij	  niet	  verschijnt	  in	  pracht	  en	  praal,	  maar	  in	  het	  kleine	  –	  niet	  in	  
een	  Kerk	  die	  zich	  gedraagt	  als	  een	  machtsblok,	  maar	  in	  een	  bescheiden	  en	  
nederige	  Kerk	  waarin	  de	  mensen	  in	  welwillendheid	  open	  staan	  voor	  elkaar,	  
waarin	  de	  top	  weet	  te	  luisteren	  naar	  de	  basis.	  Onze	  nieuwe	  Paus	  Franciscus	  
sinds	  maart	  van	  dit	  jaar	  bisschop	  van	  Rome	  geeft	  in	  alle	  geval	  een	  voorbeeld	  van	  
eenvoud	  en	  ook	  van	  luisterbereidheid,	  van	  aandacht	  voor	  de	  armen	  en	  de	  
kleinen.	  
	  
Maar	  laten	  we	  niet	  vergeten:	  de	  Kerk	  van	  Jezus,	  dat	  is	  niet	  alleen	  Rome,	  maar	  dat	  
zijn	  wij	  allemaal,	  wij	  die	  hier	  samen	  zijn	  om	  Kerstmis	  te	  vieren,	  wij	  die	  in	  onze	  
gemeenschap	  zijn	  boodschap	  zo	  goed	  mogelijk	  proberen	  waar	  te	  maken,	  door	  
een	  bron	  van	  licht	  te	  zijn	  voor	  elkaar,	  	  
in	  de	  gewone	  dingen	  van	  alle	  dag…	  	  
	  
Als	  er	  toekomst	  is	  voor	  de	  kerk	  in	  ons	  dorp,	  in	  onze	  buurt,	  dan	  zal	  dat	  mede	  
afhangen	  van	  ons	  allemaal,	  van	  onze	  inzet,	  van	  de	  kwaliteit	  van	  onze	  
evangelische	  inspiratie	  omgezet	  in	  daden,	  die	  aanstekelijk	  werkt	  naar	  de	  
mensen	  om	  ons	  heen.	  
Mijn	  Kerstwens	  aan	  jullie	  allemaal	  is	  dat	  jullie	  je	  daarvoor	  inzetten	  met	  geheel	  
uw	  verstand,	  met	  heel	  uw	  ziel	  en	  gans	  uw	  hart,	  zodat	  de	  kerkgemeenschap	  in	  
onze	  omgeving	  terug	  opleeft	  en	  vruchten	  voortbrengt	  ten	  bate	  van	  het	  leven	  
van	  onze	  mensen.	  
	  
Ik	  wens	  je	  zo	  een	  Zalig	  Kerstmis	  toe.	  
	  
Roger	  Nuyts,	  pastoor	  Hoeilaart	  en	  Jezus-‐Eik.	  
	  
 


