24-12-21 Nachtmis
+ ‘Nu zijt wellekome, Jezu lieve Heer’, zongen we - ja, welkom
pasgeboren kind, godsgeschenk. Welkom u allen die op een of andere
manier verbonden bent met de kerstviering in onze kerk en met de
concrete plaats waar Jezus geboren werd. Het eeuwenoude lied zingt
‘Beth'lem is de stede, waar 't is geschied voorwaar’. Daar, op die plek,
komt God aanwezig in een kind. En wie het kan verstaan mag zich
vandaag een deel weten van het volk dat in duisternis ronddoolt en een
schitterend licht ziet. Zo getuigt de Heilige Schrift: ‘zij die in het donker
wonen, worden door een helder licht beschenen’. Iets meemaken van die
verlichting wens ik ieder van ons toe in dit uur.
Laten we een moment stil zijn en ontvankelijk worden voor de
werkelijkheid van kerstmis: God woont in en onder ons.
Kyrie

Gloria

Gebed
Eeuwige die verschijnt in de tijd – Aanwezige die zich openbaart in een
kind – Grond onder onze voeten, wij bidden U: geef ons een ontvankelijke
geest en een open hart om te kunnen ervaren wie wij zijn in het licht van
Jezus Christus die geboren wordt midden onder ons. Amen
Jesaja 9: 1-3, 5-6

Lucas 2: 1-14

Lied: Eer zij God – gloria in

excelsis
Overweging
‘Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan de mensen die Hij
liefheeft: gloria in excelsis Deo’. De herders hoorden deze boodschap van
de zingende engelen op de velden in de buurt van Bethlehem. Hoeveel
notenreeksen heb je nodig om dit engelenlied ‘glo-o-o-ria’ over de
geboorte van Jezus na te zingen? Hoeveel stappen kost het om in de
buurt te komen van dit vredesvisioen?
We kunnen proberen er een begin mee te maken. Dat begin ligt toch
hierin dat we in het geboorteverhaal van vandaag iets van onze eigen
geboorte en levensgang kunnen herkennen. Herkennen, dat is de eerste

stap. Daarna komen andere stappen: opstaan, wandelen in het licht, hoop
uitstralen, liefde delen, kortom: het vredesvisioen zichtbaar maken.
Blijven we voor nu bij die eerste stap, herkennen. Kan ik in de geboorte
van Jezus iets herkennen van mijn eigen geboorte en wedergeboorte? Kan
deze kerstnacht de richting van mijn gang door de tijd vernieuwen,
herijken, versterken? Kan deze kerstnacht invloed uitoefenen op het
verband dat ik ervaar tussen mijzelf en alles wat me omgeeft? Kan deze
kerstnacht een grond leggen, een basis voor mijn bestaan? Geen kleine
vragen: herken ik in het verhaal van Jezus richting voor mijn
levensverhaal, verband met mijn omgeving en grond om op te staan?
Zie ik richting? Hoe kan ik (misschien juist nu in de ontmoediging van de
coronatijd) elke dag opnieuw beginnen, het oude achter me laten zonder
de toekomst te kennen? Wie of wat geeft me de kracht daartoe, want ik
kan het niet alleen, ik ben geen phoenix die uit zijn eigen as kan opstaan.
Helpt het motief van het pasgeboren kind? Gefascineerd worden door het
verschijnen van een pasgeborene is een belangrijk signaal. Het is de
aankondiging van iets nieuws dat staat te gebeuren, het leven krijgt een
nieuwe wending. Het zegt: houd niet krampachtig vast aan je eigen
gelaten ouder wordende Ik, maar geef jezelf over, laat je meenemen naar
een land dat we niet kennen. Het goddelijke kind is zo de symbolische
voorstelling van een nieuwe weg die je kan gaan. Oude gedachten en
voorstellingen durven loslaten, je toevertrouwen aan dat kleine zwakke
handje dat je meeneemt. Dat is je toevertrouwen aan de roep van God die
nieuwe wegen met ons wil gaan. Het is een Kerstfeest van de stilte, de
kleine, onzichtbare geboorte in ons van een nieuw richtinggevoel.
Wat kan deze nacht zeggen over het verband waarin ik leef? Met wie ben
ik verbonden en voor wie ben ik er? Voor mijn familie, voor vrienden? Hoe
sterk is dat verband en hoe ver reikt het? Betreft het ook de aarde die ik
mag bewonen? Jezus is kind van een vluchtelingenfamilie en wordt
geboren in een stal. Hij blijkt uit te groeien tot iemand die voor ieder een
plek heeft. Gevestigde verbanden keert hij om en stelt er vragen over:

wie hoort thuis in het verband van de familie, de thuisblijver of de
wegloper; wie heeft recht van spreken, de oordelende oudsten of de
prostituee; wie gaat de eerste plaats innemen op het feest, genodigden of
mensen van de straat? Kan dit kerstkind, dat steeds opnieuw geboren
wordt, ons op een nieuwe manier beschikbaar maken voor anderen? Kan
ik mij verbonden voelen met de nieuwe wereld die hij aankondigt?
En dan? Vind ik betrouwbare grond, een basis van vertrouwen in het gaan
van deze richting en in het aanvaarden van dit verband? Jezus, de
pasgeborene van nu, zal in zijn turbulente leven overeind blijven omdat
hij ervaart dat zijn bestaan gebouwd is op vaste grond. Jezus zal God
aanspreken als abba, pappa. Hij blijft trouw aan het kind in hem. Hij
getuigt van het leven dat zich in kinderen manifesteert. ‘Laat die kinderen
bij me komen’. Zij zijn voorbeeld van onbevangen vertrouwen in het
leven. Voor Jezus hebben mensen het hart van een kind nodig om God te
kennen en met Hem te leven. Dat is een oproep die ons laat weten dat wij
geboren zijn naar God toe. Dat betekent: telkens weer het kind in ons
herkennen en geboren laten worden.
Voorbeden
Laten we bidden.
Voor onze gemeenschap, zoals we hier zijn, en voor de christenen over
de hele wereld: dat het licht van Kerstmis voluit in ons hart mag schijnen.
Dat wij als verlichte mensen door het leven mogen gaan, dat Uw licht ons
helderheid geeft over de richting die wij kunnen inslaan.
Laat ons zingend bidden

Voor de kerk. Dat ze de vreugdevolle boodschap van Gods bevrijding,
mildheid en trouw, zoals ze in Jezus zichtbaar geworden is, gestalte kan
geven. Dat ze met barmhartigheid omgeeft wie het goede leven niet
gegeven is. Dat ze met kracht werkt aan een gezond verband tussen
mensen van allerlei aard.

Laat ons zingend bidden

Voor hen voor wie Kerstmis geen feest is: voor wie het verdriet om de
afwezigheid van geliefden te sterk is, voor hen die lijden onder onbegrip,
voor hen die in eenzaamheid gevangen zijn. Dat ze ons hart mogen
beroeren. Dat ze de kracht krijgen zich te keren naar wat positief is in hun
leven. Dat aandacht en belangstelling hen die kracht mag geven.
Laat ons zingend bidden

Slotgebed

God, in Jezus’ geboorte hebt U getoond hoezeer onze wereld U ter harte
gaat. U bent voor ons geen vreemde god gebleven. In Jezus komt U ons
onzegbaar nabij. Maak ons open voor uw aanwezigheid en laat haar
zichtbaar worden in ons door tekenen van eerbied voor uw schepping,
tekenen van gerechtigheid, van liefde, en mededogen. Wij vragen het
door Jezus uw zoon, de gestalte van Uw mildheid en Uw trouw, en door de
Geest die met U en hem in ons leeft. Amen.

