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het oude verhaal
wordt weer nieuw

als ons huis een
gastvrije kerststal is
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woensdag 1 januari
Nieuwjaar
Moge God het nieuwe jaar zegenen.

zondag 5 januari
Driekoningen • Hij is gekomen
voor iedereen op aarde.

zondag 12 januari
Doopsel van Jezus
God is bij jou vanaf het begin.

zondag 1 december
1ste adventszondag • Wees steeds
klaar om mee op stap te gaan.

zondag 8 december
2de adventszondag • Start opnieuw,
ook al liep het vroeger mis.

zondag 15 december
3de adventszondag • Heb geduld,
het zal anders worden.

zondag 22 december
4de adventszondag
Durf jij ook zo vertrouwen op God?

woensdag 25 december
Kerstmis • Als Zoon van God
brengt Hij vrede op aarde.

zondag 29 december 
Feest van het gezin
Een echte thuis geeft levenskracht.
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“Zolang er mensen zijn,
wandelt Christus op aarde
als je naaste, als degene
door wie God je roept,
aanspreekt, eisen stelt.”
Dit citaat van de grote Duitse
theoloog Dietrich Bonhoeffer,
op 9 april 1945 terechtgesteld
op bevel van Adolf Hitler,
doet ons anders dan lieflijk
kijken naar het Kerstverhaal.
Plotseling is Kerstmis meer
dan een aandoenlijk tafereel
met flakkerende lichtjes en
verstilde poppetjes in een stal. 
Het oude verhaal gaat leven.
Het wordt weer nieuw, 
als we gaan beseffen dat
“God in de geboorte van
Jezus Christus de mensheid 
heeft aangenomen, 
niet maar een enkel mens” 
(aldus Dietrich Bonhoeffer).
Jezus was een vluchteling,
toen Hij werd geboren.
Zijn ouders waren niet welkom
in de huiselijke warmte van
herbergen en moesten dus
de nacht buiten doorbrengen.
Uitgestoten en uitgesloten,
de deur gewezen - zelfs
geen “bed, bad en brood” - 
werd Hij geboren. 
Zo toonde Hij aan ons waar
Hij zich vandaag bevindt.
“God is dichter bij ons
dan het verleden”,
schreef Dietrich Bonhoeffer.
Of we het begrepen hebben?
Het oude verhaal 
wordt weer nieuw als ons huis 
een gastvrije kerststal is.

Mark Van de Voorde


