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Broeders en Zusters,
Ik wens u een zalig en gelukkig kerstfeest. Met vreugde vieren we de geboorte van onze
Heer en Heiland Jezus Christus. Vooraan in de kathedraal staat de kerststal. Tijdens de
Nachtmis hebben kinderen het beeld van Jezus in de kribbe gelegd. Wij zijn echter niet de
enigen met een mooie kerststal in huis. In deze dagen is er geen stad of land waar geen
kerststallen te zien zijn. Vorige week bezocht ik een tentoonstelling van kerststallen afkomstig uit de hele wereld. Ieder volk, iedere tijd heeft aan de beelden uit de kerststal een
eigen gelaat gegeven. Waarom spreekt de kerststal tot mensen wereldwijd, ook tot mensen die de christelijke boodschap slechts vanaf een afstand beluisteren?
Kerstmis gaat over een uniek gebeuren dat maar één keer heeft plaatsgevonden. Jezus is,
zoals wij, maar één keer geboren. Zijn geboorte vond plaats op een welbepaalde dag en
op een welbepaalde plaats. Die unieke dag en die unieke plaats brengen wij vandaag in
herinnering. Op die dag en op die plaats is in de wereldgeschiedenis iets nieuws gebeurd
dat ons nog steeds beroert. Die nieuwe gebeurtenis heeft echter niet alleen met Jezus te
maken. Ze heeft te maken met alle mensen van alle tijden. Ze heeft een universele
draagkracht. Juist dat zie je in de kerststal.
Maria neemt in de kerststal de plaats in van alle moeders die, waar ook ter wereld, aan een
kind het leven schenken en het koesteren in hun armen. Jozef neemt er de plaats in van
alle vaders die, waar ook ter wereld, een kind omarmen, samen met zijn moeder, en verantwoordelijkheid voor hen opnemen. Jezus neemt er de plaats in van alle kinderen die,
waar ook ter wereld, geboren worden in vaak armoedige of bedreigde omstandigheden.
De herders nemen er de plaats in van alle kansarmen die, waar ook ter wereld, moeten
werken in de nacht en uitzien naar een warme thuis. De drie wijzen nemen er de plaats
in van allen die, waar ook ter wereld, op zoek zijn naar de zin van het leven en naar de
bron van het geluk. De engelen nemen er de plaats in van alle boodschappers die, waar
ook ter wereld, het nieuws brengen dat we te weinig horen, namelijk het goede nieuws.
De os en de ezel nemen er de plaats in van alle dieren die, waar ook ter wereld, wachten
tot mensen eindelijk met elkaar verzoend zijn om zelf ook in vrede te kunnen leven.

Kortom: voor ieder van ons is in de kerststal minstens één plaats waar we zelf kunnen
staan.
In het centrum van de kerststal staan echter niet alleen losse figuren. Daar zit of staat
een nieuw gezin: een moeder en een vader met een kind. Dat nieuwe gezin vormt een
eenheid. Maria, Jozef en Jezus zijn niet als losse legoblokjes op elkaar geduwd. Neen, ze
zijn met elkaar verbonden door nauwe banden van verwondering en liefde, van aandacht
en zorg, van geloof en gebed. De eenheid van dat gezin heeft eveneens een universele
draagkracht. Als er iets is waar mensen wereldwijd van dromen, is het toch wel dit: van
een gezin dat geborgenheid biedt en veiligheid. Sluimert niet in iedere man of vrouw het
diepe verlangen om ergens thuis te mogen zijn, in goede en kwade dagen? Aan dat verlangen beleven wij de mooiste en soms ook de pijnlijkste ervaringen van ons leven. Hoeveel mensen blijven immers met dat verlangen niet in de kou staan? Juist daarom roept
de kerststal bij veel mensen veeleer verdriet dan vreugde op. Gisteren bezocht ik een
moeder die twee maanden geleden een zoon verloor, als slachtoffer van een zinloze geweldpleging. Haar gezin is te zeer gekwetst om dit jaar Kerstmis te kunnen vieren. “We
kunnen het nog niet aan. Hoe kun je Kerstmis vieren met een kind te weinig? Ik zit te
wachten tot deze feestdagen voorbij zijn”, zegde de moeder me. De kerststal is emotioneel geen neutrale plek. In de kerststal nemen Maria, Jozef en Jezus de plaats in van alle
gezinnen die, waar ook ter wereld, werk maken van een warme thuis en stevige verbondenheid.
Wat is de boodschap van Kerstmis? Het geboortefeest van Jezus gaat niet enkel over
Hem en over de mensen die Hem toen nabij waren. Met de geboorte van Jezus heeft
God immers een unieke en nieuwe stap gezet naar ieder van ons toe. Jezus is wel geboren
op een afgelegen plek maar niet voor afgelegen mensen. Te midden van gewone mensen
is Gods Woord mens geworden. Te midden van mensen van alle tijden is Jezus zijn
plaats komen innemen. In de advent hebben we bijna dagelijks geluisterd naar de profeet Jesaja. Hij kondigde de geboorte aan van een kind dat men zou noemen ‘Immanuel’,
wat betekent ‘God-met-ons’. Deze profetie is in de kerststal in vervulling gegaan. In de
geboorte van Jezus is God ten volle ‘God-met-ons’ geworden: deelgenoot van ons menselijke leven. Sinds Kerstmis kunnen alle mensen in Jezus hun broer en Verlosser begroeten. Dit is dan ook mijn wens voor deze kerstdag: dat je bij de kerststal mag ervaren hoe
dicht God wel genaderd is tot jou, tot wie jij bent, tot wat je bezig houdt en tot wat je met
anderen verbindt. Ook in jouw leven is plaats voor een kribbe waarin Jezus opnieuw kan
worden neergelegd.
Amen.
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