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HEILIGE CHRISTOFFELPAROCHIE
GODS WOORD OP ZONDAG
Evangelie, overweging en andere berichten van het pastoresteam.
Kerst
Welkom
Het is wat! Een rare tijd en helaas ook dit jaar
weer vele beperkingen met Kerst. Het zal
invloed hebben op ons doen en laten, op onze
stemming en verwachtingen en toch is er altijd
hoop. In ieder mens zit hoe vervelend de
omstandigheden ook zijn, ergens altijd een
sprankje hoop. Deze hoop mag en wil ook de
boodschap van Kerst zijn. Het Kerstevangelie
vertelt ons daarover.

liggend in een kribbe.' Opeens voegde zich bij de
engel een hemelse heerschare; zij verheerlijkten
God met de woorden: 'Eer aan God in den hoge
en op aarde vrede onder de mensen in wie Hij
welbehagen heeft.'

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus
Christus volgens Lucas 2,1-14.
In die dagen kwam er een besluit van keizer
Augustus, dat er een volkstelling moest
gehouden worden in heel zijn rijk. Deze
volkstelling had voor het eerst plaats toen
Quirinius landvoogd van Syrie was. Allen
gingen op reis, ieder naar zijn eigen stad om zich
te laten inschrijven. Ook Jozef trok op en omdat
hij behoorde tot het huis en geslacht van David,
ging hij van Galilea uit de stad Nazaret naar
Judea naar de stad van David, Betlehem geheten,
om zich te laten inschrijven, samen met Maria,
zijn verloofde, die zwanger was. Terwijl zij daar
verbleven, brak het uur aan waarop zij moeder
zou worden; zij bracht haar zoon ter wereld, haar
eerstgeborene, wikkelde hem in doeken en legde
Hem neer in een kribbe, omdat er voor hen geen
plaats was in de herberg. In de omgeving bevonden zich herders die in het open veld gedurende
de nacht hun kudde bewaakten. Plotseling stond
een engel des Heren voor hen en zij werden omstraald door de glorie des Heren, zodat zij door
grote vrees werden bevangen. Maar de engel
sprak tot hen: 'Vreest niet, want zie, ik verkondig
u een vreugdevolle boodschap die bestemd is
voor het hele volk. Heden is u een Redder
geboren, Christus de Heer, in de stad van David.
En dit zal voor u een teken zijn: gij zult het
pasgeboren kind vinden, in doeken gewikkeld en

Overweging
Daags voor het schrijven van dit stuk is bekend
geworden dat de Kerstvieringen helaas met nog
meer beperkingen zullen plaatsvinden. De
Kerstnachtvieringen daarvan wisten we al langer
dat deze niet door mochten gaan. Voor velen is
dit een enorme teleurstelling want juist de
Kerstnachtviering spreekt velen zo aan. Het is
altijd een warme romantische viering waarbij
ook niet kerkelijke mensen een gevoel van
verbondenheid ervaren met 'iets' meer. Juist dat
warme romantische gevoel is hetgeen we zo
missen in deze tijd. Het gevoel van je gewoon
lekker even vertrouwd over kunnen geven aan
iets wat je in verbondenheid brengt met iets wat
jezelf overstijgt. Een moment waarbij je je even
geen zorgen hoeft te maken over dat ene
minuscule dat ons al bijna twee jaar lang in haar
greep heeft.
En wat verlangen we naar de situatie hoe die
twee jaar geleden was. We konden gaan en staan
waar we wilden, uit eten, de kroeg in, naar het
buitenland, familiebezoeken, en ga zo nog maar
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even door. En wat hopen we dat we die tijd weer
terugkrijgen. We hopen en we hopen en we
kijken vol verwachting naar de toekomst, naar
oplossingen, naar vaccins, naar onze
beleidsbepalers, naar ..... Maar de oplossing lijkt
er nog niet te zijn. En dan is het nu alweer Kerst
en zijn we dan volledig zonder hoop? Ik hoop het
niet en als er iets is wat Kerst ons mag geven is
het juist deze hoop.
Want hoe de situatie in de wereld of voor onszelf
ook is, vandaag vieren we het feest van de hoop,
dat Jezus mens is geworden en dat Hij ons God
leert kennen. God die naar ons toekomt, wie we
ook zijn, wat we ook doen, waar we ook wonen,
want door Jezus’ menswording is God heel
concreet naar ons gekomen. We hebben geen
afstandelijke God maar een God die tot ons komt
en zelfs een plek in ons wil krijgen, een plek in
ons hart. Hij laat ons nooit alleen, waar we ons
ook bevinden: in een gezin, op straat, alleen, in
een klooster, of zelfs in een kamp of in een
gevangenis. Hij woont in ieder van ons om ons
mens zijn te verruimen, zodat we Hem altijd
kunnen ontdekken in onszelf, maar ook in onze
medemensen dichtbij en veraf. En zo verdrijven
we de duisternis in onszelf en in de anderen: door
Gods liefde te zien in onszelf en in onze
medemensen. Dat is wat Kerstmis is: dat God bij
ons, in ons en in alle mensen is komen wonen.

luisteren naar mensen zoals hij deed. Maak zijn
mond tot jouw mond, opdat je, juist als hij,
woorden van vrede kunt spreken. Maak zijn
handen tot jouw handen, opdat je, juist als hij,
een helpende hand kunt toesteken aan allen die
in het donker zitten. Dan is hij ook in jou en door
jou een licht in de duisternis. God van licht,
zichtbaar geworden in het kind van Betlehem,
help ons zijn droom te bewaren in onszelf, in
onze gemeenschap. Help ons in zijn geest echt
mens te worden.
Gebed
God van hoop en toekomst. De belofte van de
komst van een stralend licht zou onvervuld zijn
gebleven als er geen mensen waren die het licht
wilden zien. Daarom bidden wij: maak dat wij de
tekenen van uw aanwezigheid herkennen en,
ieder op zijn manier, waarmaken in ons dagelijks
bestaan. Dat vragen wij U omwille van het kind,
wiens geboorte wij vieren, Jezus Christus, uw
zoon en onze Heer. Amen
Mededelingen
Wij als pastoresteam en parochiebestuur zijn
heel blij dat we u kunnen laten weten dat de
Kerstvieringen door kunnen gaan. Juist in deze
tijd is het belangrijk dat we met elkaar ook de
geboorte van het Kerstkind in ons midden
kunnen vieren. Het enige dat u hoeft te doen is u
aanmelden, want er mogen maximaal 50
volwassenen aanwezig zijn (dat is exclusief
medewerkers). Wijze van aanmelden hebben we
afgelopen dinsdag rondgestuurd of zie website.
Livestream
Livestream van de vieringen op eerste en tweede
Kerstdag vanuit St. Nicolaasga zijn te volgen via
de link op www.dechristoffel.nl
Overzicht van de vieringen
Hiervoor verwijzen wij u naar de website
www.dechristoffel.nl

Meditatie
Kijk naar het kind in de kribbe: zie je hem ook in
jezelf? die vraag stelt Kerstmis ons. Kijk naar het
kind in de kribbe: maak zijn ogen tot jouw ogen,
opdat je naar mensen leert kijken zoals hij deed.
Maak zijn oren tot jouw oren, opdat je kunt

We wensen u allen mooie en gezegende
Kerstdagen toe. Dat Gods kleinheid in de
komst van het Kerstkind een bron voor ons
allen mag worden om in deze tijd groots naar
elkaar te zijn.
Het pastoresteam.
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Voor de kinderen.

Kerstmis
Lucas 2, 1-14
Jezus, een licht
in de nacht

Het geboortekaartje van Jezus is per ongeluk in cijfers in plaats van
letters. Weet jij wat er staat?
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(zie Lucas 2, 11)
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