
 
 

 
 
 

Antwerpen, december 2012 
 
 

“Nabijheid en verschil”  
Brief van de bisschop voor Kerstmis 
 

 
Broeders en zusters, 
 
Met Kerstmis getuigt alles van Gods nabijheid. God blijft niet uit de verte tot 

ons spreken. Hij kijkt niet langer uit de hoogte op ons neer. Hij neigt niet alleen 
zijn oor naar ons. Hij strekt niet enkel een helpende hand naar ons uit. Hij stuurt 
niet langer profeten naar ons. Op Kerstmis zet God een beslissende stap verder, 
een stap van nabijheid. Hij komt onder ons wonen. In Jezus is Gods Woord ‘zijn 
tent onder ons komen opslaan’, zegt de evangelist Johannes (Joh. 1,14). Door mens te 
worden, overbrugt God de laatste afstand tussen zijn woonplaats en de onze. Dat 
Jezus elke afstand overbrugt, ervaren niet alleen de herders. Later trekt Jezus van 
dorp naar dorp. Hij slaat niemand over. Niet de melaatse. Niet de bedelaar.  Niet de 
bezetene.  Niet de overspelige vrouw. Telkens is dit hun eerste en grootste verras-
sing: dat Gods barmhartigheid in Jezus zoveel dichterbij komt.  

 
Toch gaat het er op Kerstmis niet gewoon aan toe.  Het is een dag vol con-

trast. De geboorte van Jezus loopt anders dan verwacht. Jezus wordt geboren bij 
ouders die niemand daarvoor had uitgekozen of aangewezen: Jozef en Maria. Zijn 
geboorte vindt plaats in een stal, niet in een passend gebouw, zelfs niet in een gas-
tenverblijf: daar is voor Hem geen plaats. Zijn eerste bezoekers zijn geen religieuze 
of politieke leiders, maar een nachtploeg van herders. Voor velen komt Jezus op de 
verkeerde plaats en op het verkeerde moment ter wereld. Ze zetten zich tegen Hem 
af.  De evangelist Johannes vat het zo samen: ‘In zijn eigen huis is Hij gekomen, en zijn 
eigen mensen hebben Hem niet opgenomen’ (Joh 1,11). Hoe meer het leven van Jezus zich 
ontwikkelt, hoe schriller het contrast. Jezus is anders. Hij spreekt anders. Hij gaat 
anders met mensen om. Hij heeft een andere relatie met God, die Hij zijn Vader 
noemt. Velen trekken zich op aan dat verschil; ze ervaren het als een begin van 
hoop en genezing. Anderen zetten zich ertegen af; het is voor hen een reden tot 
ongenoegen en afkeer. In Jezus wordt duidelijk hoe verschillend God wel is: tot 
vreugde van velen, tot ergernis van anderen. 



 
 

Wat is mijn wens voor Kerstmis? Het is een wens in tweevoud. Een wens 
met twee kanten. Aan de ene kant wens ik dat je met Kerstmis opnieuw iets van 
Gods nabijheid mag ervaren. In Jezus is Gods liefde nooit veraf. Laat twijfel daar-
aan je niet overheersen. Ergens in de stal van je leven, is Jezus al geboren. Mis-
schien ligt Hij in een kleine hoek, waar je Hem nog moet ontdekken. Sinds 
Kerstmis is zijn nabijheid jou minstens één lengte voor. Aan de andere kant wens ik 
dat je met Kerstmis opnieuw mag vaststellen hoe verschillend God wel is. Het kind 
in de kerststal is niet geboren om zomaar aan jouw verwachtingen te beantwoor-
den.  Waar Hij komt, wil Jezus iets nieuws en iets anders op gang brengen. Als 
vriend wil Hij ook jouw tegenpool zijn. Hoeveel mag Hij in de stal van jouw leven 
overhoop gooien? Veel, hoop ik.  

 

 
 
 

Bisschop van Antwerpen 
 

 

 

 

 


