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TER OVERWEGING

“Kom, laten we wandelen in het licht van de Heer”

Aan het begin van de Advent horen wij in de kerk een krachtig visioen. Iedereen
kent het wel: ‘zwaarden worden omgesmeed tot ploegijzers en speren tot
sikkels,’ zegt de profeet Jesaja. De profeet geeft er geen handleiding bij voor
vredesonderhandelingen in alle conflicthaarden in de wereld. Maar hij geeft wel
een visioen van een wereld waar geen oorlog meer zal zijn.
‘Waar het visioen ontbreekt, verwildert het volk’, zegt het boek Spreuken. Wij
kunnen niet zonder een droom, een ideaal die richting geeft. Ook als de
werkelijkheid weerbarstig is, kan een visioen ons inspireren om door te gaan.
Zonder idealen wordt het leven stuurloos. Maar als wij leven in het licht, dan zien
wij wat een goede weg is om te gaan.
Niet voor niets trekken alle volkeren naar de vredesstad, Jeruzalem. Iedereen ziet
het licht op de berg, en gaat erheen, zo luidt het visioen van de profeet. Nee, de
stad van de vrede is niet opgebouwd uit stenen, maar het is een visioen. Het is de
stad van de mensen zoals God die bedoeld heeft. En natuurlijk weten wij dat de
vrede nog ver te zoeken is in onze wereld, ook in de stad Jeruzalem. Maar als wij
willen werken aan vrede in de stad van de mensen, dan is het visioen van de
Vredesstad een wenkend perspectief.
Vaak hebben visioenen, dromen, idealen iets van doen met licht. Soms ervaren
wij duisternis in ons leven: als wij zien dat mensen elkaar het licht in de ogen niet
gunnen; als ziekte, dood of onheil onszelf treffen, of iemand die ons lief is; als wij
de hoop en de moed verloren hebben. En dan is het goed om weer een licht te
zien, een baken voor de richting waarin je kunt gaan.
Een profetische droom of visioen houdt ook een opdracht in. Het is niet de
bedoeling om weg te dromen bij een mooie fantasie, maar om in beweging te
komen: ‘Kom, laten wij wandelen in het licht van de Heer.’ Iedereen die mee wil
gaan op die weg van de vrede, is welkom, uit alle volkeren en rassen en talen. Dat
profetische beeld is al een voorafspiegeling van de universele Kerk, waar alle
mensen van goede wil die tot geloof komen, welkom zijn.
Dat betekent wel dat wij op weg moeten gaan! Wij mogen niet achteroverleunen
of in slaap vallen: De nacht loopt ten einde, de dag breekt aan! Gewoon maar
doorgaan met het leven van alledag, dat is er niet meer bij. Wees dus waakzaam!
Kijk om u heen, en zie waar het op aankomt in ons leven van vandaag. Ga op weg,
met vriend en vreemde. Kom, laten we wandelen in het licht van de Heer.
Ik wens u een goede voorbereiding toe op het Kerstfeest!
Vicaris Henri Egging, administrator paroecialis

KERKBERICHTEN DECEMBER 2021/JANUARI 2020
Vieringen
Woensdag
Zondag
Dinsdag

15 dec 09.00
19 dec 11.00
21dec 19.00

Viering van de Elisabethschool
Eucharistieviering
Boeteviering

Kerstmis: Geboorte van de Heer
Vrijdag
24 dec 18.30 Kerstliederen en 19.00 Nachtmis
Zaterdag
25 dec 11.00 Eucharistie- of Woord en Communieviering
Zondag
26 dec 11.00 Eucharistie 2e Kerstdag
Eucharistieviering Feest van de H. Familie
Zondag
02 jan 11.00 Eucharistieviering Openbaring des Heren
Zondag
09 jan 11.00 Eucharistieviering Doop van de Heer
Voorbereiding 1e Heilige Communie 2020
Woensdagen in november om 15.00 uur en 16.00 uur op:
24-11
Woensdagen in december om 15.00 uur en 16.00 uur op:
01-12 / 08-12 / 15-12 / 22-12
De voorbereidingslessen worden weer vervolgd op woensdag 09 januari 2021
Catechese
Twee keer per maand is op zondag na de H. Mis een catechesegesprek met ouders
van de communicanten in de parochiezaal. Uw aanwezigheid wordt op prijs
gesteld. Indien mogelijk geeft u voor deze catechese een vrijwillige bijdrage.
De bijeenkomsten op zondagen in december zijn op 12-11 / 28-11 en 12-12
VRIJWILLIGERS GEVRAAGD VOOR
Voor de vele taken in het parochiewerk vragen wij vrijwilligers voor;
* de functie van lector tijdens de Eucharistievieringen
* versterking van het koor
* de administratie
* het schoonmaken van de kerk
* de redactie van de Michaelklok
*de grote schoonmaak van de benedenverdieping van de pastorie
Uw inzet wordt zeer gewaardeerd en u kunt u aanmelden bij de pastorie of stuur
een email naar info@michaelenclemens.nl

EERSTE HEILIGE COMMUNIE
Op zondag 24 oktober was de feestelijke eucharistieviering voor de Eerste Heilige
Communie.

De communicanten waren:
Gabriela Borges, Sebastian Kroplewski, Filip S. Macudzinski, Evangelina A.M.
Manuela, Zofia Nalinska, Mark Papp, Eleonora M. Rodrigues de Cervalho Pinto,
Filip Pusz, Majka Sliwa
Van deze viering is een fotofilm met muziek gemaakt en deze is te zien via de
volgende link: https://youtu.be/aydo1ZtPt2E
KERKBALANS 2022 - Geef vandaag voor de kerk van morgen
Actie Kerkbalans 2022 komt eraan
In januari start voor onze parochie de Actie Kerkbalans 2022. Tijdens deze
actieperiode zullen we u als bezoekers en parochianen om een financiële bijdrage
vragen, zodat we ook in 2022 kunnen doen waar we als kerk voor staan.
Het thema van de Actie is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Want ook in
de toekomst willen we als kerk van betekenis zijn voor mensen die verdieping en
ontmoeting zoeken. Uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor
zich hebben.
Daar hebben we uw steun bij nodig. Want als kerk krijgen we geen subsidie. De
financiële bijdrage van onze leden is noodzakelijk om te kunnen bestaan. Vandaar
dat we onze parochianen en bezoekers ieder jaar om een bijdrage vragen.

Tussen 15 en 29 januari ontvangt u daarom een brief met het verzoek om bij te
dragen. We hopen dat we weer op u mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage kunnen
we onze belangrijke taken blijven vervullen en de kerk voor u openhouden. Door
vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op
naar de kerk van morgen!

DE DIGITALE ADVENTSRETRAITE 2021 VAN DE JEZUIETEN
“Hoop bedriegt niet” is de titel van de adventsretraite 2021. De retraite gaat op
zondag 28 november van start en loopt tot zaterdag 25 december. Het is de
vijftiende digitale retraite van de jezuïeten. De retraite is geschreven door jezuïet
Jan Stuyt. Deelnemers aan de digitale retraite krijgen dagelijks een gebedsmail
met bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips. Het
geheel vormt een innerlijke reis om het mysterie van Kerst intenser te beleven.
Jan Stuyt zegt over de retraite die hij schreef: “De decembermaand is voor veel
mensen een drukke periode. Een echt feest is iets waar je naar uitkijkt: laat je niet
overvallen door Kerstmis. De digitale retraite geeft je de kans om je voor te
bereiden op dit feest. Een kwartier per dag
is genoeg. Laat je vier weken inspireren
door Bijbelse woorden: hoop, verwachting,
licht, Vredevorst, dageraad. God komt bij
mensen op bezoek als zij zich daarvoor
openstellen.”
U kunt zich voor deze gratis digitale retraite
inschrijven via www.ignatiaansbidden.org
Enkele citaten van deelnemers aan de
vorige digitale retraite:
- “Ik heb in het openbaar vervoer in de stiltecoupé de tijd genomen om de retraite
te doen, omdat er thuis veelal geen stilte is.”
- “De afgelopen weken heb ik zo intens ervaren! De retraite heeft me daarbij
enorm geholpen. Ik voelde me werkelijk gezien, aangekeken, elke dag.”

- “Dank voor deze reis die ik samen met jullie mocht maken. Die heeft mij doen
stilvallen en stilstaan bij wat er is. Nu die wereld in – wetend wat mijn basis is.
Met de Altijd Aanwezige in mij, het Licht maakt dat ik het pad durf op te gaan.”
Aantal deelnemers
Er nemen ruim 20.000 retraitanten uit Nederland en Vlaanderen deel aan deze
vijftiende digitale retraite van de jezuïeten. Het gebedstraject volgt de
traditionele adventstijd, dit jaar van zondag 28 november tot zaterdag 25
december.
Hoe? Deelnemers schrijven zich in door hun e-mailadres op te geven via
www.ignatiaansbidden.org. Ze ontvangen gedurende de periode van advent
dagelijks een gebedsmail.
Geleide meditaties via ZOOM: Deelnemers van de retraite worden tijdens de
advent iedere zaterdag uitgenodigd om deel te nemen aan de geleide zoommeditaties van een half uur. Die worden verzorgd door de auteur van de digitale
retraite, jezuïet Jan Stuyt. Afgelopen jaar is gebleken dat deze meditaties het
gevoel verbonden te zijn met de 20.000 andere digitale retraitanten versterkt.
Inspiratie: De retraite is geïnspireerd door de ignatiaanse spiritualiteit. In het
online gastenboek op ignatiaansbidden.org/gastenboek kunnen deelnemers hun
gebedservaringen delen.
De productie van www.ignatiaansbidden.org: verzorgt jaarlijks twee digitale
retraites, tijdens de advent en de 40 dagentijd. Ons doel is mensen te helpen in
hun gebed tijdens de speciale tijden in het kerkelijk jaar.
Om zich meer bewust te worden van Gods aanwezigheid in hun leven.
ADVENTSTIJD
Op zondag 28 november is het de 1e zondag van advent en mogen wij als
parochiegemeenschap samen in verbondenheid met heel de Rooms Katholieke
kerk deze genadevolle mooie liturgische tijd vieren. Bewust mogen wij naar het
Kerstfeest opgaan. Het is een tijd van hoop en verwachting, een tijd van licht dat
opgaat in het duister en de wereld wil verlichten. Het is een tijd van bezinning en
zelfreflectie. Het is een tijd om op Hem te zien die het Licht van de wereld is. Het
is een tijd om naar elkaar om te zien, om een lichtje te zijn voor anderen. Het is
een tijd om intenser ons geloof te beleven en dankbaar te zijn voor de genade van
het christelijk rooms-katholieke geloof dat wij hebben gekregen en wat wij in ons
land vrij kunnen belijden. Mag de Heilige Geest eenieder van ons zegenen en
helpen om met een blij rein hart en zuiver geweten, in verbondenheid met de
gehele kerk, naar het Kerstfeest op te gaan.
I.M.M.

VIER KERSTMIS!
Op vrijdag 26 november, net voor het begin van de Advent, gaat de website
VierKerstmis.nl online. Dit initiatief van de Nederlandse R.-K. bisschoppen roept
iedereen op om zoveel mogelijk Kerstmis te vieren in de eigen plaatselijke Kerk.
In onze parochie H.H. Michael en Clemens staat vanaf 26 november het
vieringenrooster voor december ook online. Daar kunt u ook zien welke
kerstvieringen wij organiseren onder het motto ‘Vier Kerstmis!’.
Genieten van prachtige kerstmuziek, samen de klassieke kerstliederen zingen,
luisteren naar de boodschap van het kindje dat geboren werd in een stal om de
wereld verlossing te brengen. Samen tijdens deze feestelijke dagen het sacrament
van de eucharistie vieren. Dat is Kerstmis en nog veel meer.
Hopelijk minder maatregelen:
In de verwachting dat er dit jaar minder strenge maatregelen op het gebied van
corona gelden rond Kerstmis, is het de hoop van de bisschoppen dat de kerken
weer veel mensen mogen verwelkomen in de kerstvieringen. Die hoop hebben
wij ook. Wij zien u graag in grote getale bij onze kerstvieringen. Maar omdat er
nog steeds beperkingen kunnen gelden in verband met Covid-19, is het slim om
tijdig te kijken of en bij welke vieringen u terecht kan.
Graag wijzen wij u ook op de landelijke website VierKerstmis.nl. Deze biedt een
aantal handige links en downloads die allemaal inspirerend en informatief zijn
voor en over het vieren van Kerstmis. Zo is er voor kinderen een mooi Kerstdoeboekje om te downloaden, is er een link naar het kerstevangelie, een brief,
maar ook een filmpje namens en met de Nederlandse bisschoppen en nog veel
meer.
Kijk voor meer informatie vanaf 26 november op www.michaelenclemens.nl
maar ook op www.Vierkerstmis.nl en doe mee.

Vier Kerstmis, niet alleen thuis, maar ook samen in de kerk!

WJD@HOME 2022
In het weekend van 14-16 januari 2022 zijn jongeren uitgenodigd voor de
landelijke WJD@Home. Dit evenement wordt gehouden op Ameland voor
jongeren van 15 jaar en ouder. De laatste keer dat de WJD@Home op Ameland
werden gehouden was in 2019. Ruim honderd jongeren kwamen daar toen
samen. Omdat je er nieuwe vrienden kunt maken en oude bekenden weer ziet,
zijn de WJD@Home zijn de perfecte opstap naar de WJD in 2023 in Portugal. Er is
een catechese van de bisschoppen, er zijn eucharistievieringen, een avond van
barmhartigheid en het programma heeft allerlei inhoudelijke en creatieve
workshops.
De WJD@Home 2022 worden georganiseerd onder de vlag van JongKatholiek. De
organisatie hoopt dat opnieuw veel jongeren zich zullen aanmelden voor het
weekend op Ameland. De vorige keer was er groot enthousiasme onder de
jongeren die deelnamen en bij iedereen die meehielp, de organisatie en bij de
bisschoppen.
Met de bus naar Ameland
De bisschoppen zetten zich graag in voor de editie 2022. Er zullen twee bussen
rijden. Die pikken de jongeren op verschillende plekken in het land op, zodat
iedereen vrijdagavond op tijd is voor de boot naar Ameland. De ene bus rijdt
vanuit het bisdom Roermond via het bisdom ’s-Hertogenbosch en het
aartsbisdom Utrecht naar het noorden. De
andere bus kan jongeren uit het bisdom Breda
meenemen en rijdt via het bisdom Rotterdam
naar het bisdom Haarlem-Amsterdam en zo
verder.”
Het thema van de WJD@Home is van paus
Franciscus en is een van de thema’s op weg naar
de internationale Wereldjongerendagen in
Portugal (2023): “Richt u op. Ik stel u aan tot
getuige van wat u gezien hebt.” Het zijn de
woorden van de verrezen Heer aan Paulus vóór
zijn bekering (Handelingen 26, 16). Tijdens de
WJD@Home wordt dit thema uitgewerkt:
opstaan voor je geloof, investeren in je band
met God en in beweging komen voor je naaste.
WJD@Home op Ameland: 14-16 januari 2022; Meld je aan vóór 4 januari 2022 op
www.wjd.jongkatholiek.nl

MET ADVENT BEGINT HET LUCASJAAR
Het jaar van de vrijwilliger, het jaar van het erfgoed, het jaar van de
duurzaamheid. Veel jaren krijgen een internationaal thema mee. In de Kerk
hebben we net een jaar van Sint-Jozef achter de rug en tot halverwege volgend
jaar is er nog extra aandacht voor het gezin. In de liturgie van de Kerk kennen we
ook een systeem van ‘themajaren’: we beginnen nu aan het Lucasjaar.
De eerste zondag van de Advent is in de liturgie de start van een nieuw kerkelijk
jaar. Dan begint de jaarkring van grote kerkelijke feesten opnieuw: Kerstmis,
Pasen, Pinksteren en alle periodes daartussen.
In de vieringen op zondag begint dan ook een nieuwe reeks lezingen uit het Oude
en Nieuwe Testament. Deze zijn verdeeld in drie jaren: A, B en C. Afgelopen jaar
was het B-jaar en op eerste Advent begint het C-jaar. Dat betekent dat komend
jaar op de zondagen vooral uit het Lucasevangelie wordt voorgelezen.
ZO KOMEN WE AAN DE ADVENTSKRANS
Veel gebruiken en tradities in de kerk zijn eeuwenoud. Sommige hebben een heel
diepgaande betekenis, andere zijn om meer praktische redenen ontstaan. De
adventskrans is er zo een. De traditie om op een groene krans kaarsjes te zetten,
is nog geen 200 jaar oud en eigenlijk een protestantse uitvinding. In het begin van
de 19e eeuw leefden in de omgeving van Hamburg veel gezinnen in armoede.
De predikant Johann Hinrich Wichern trok zich het lot van deze kinderen aan. In
een boerenschuur ving hij hen op, gaf ze te eten en zorgde dat ze onderwijs
kregen. In de weken voor Kerstmis stelden ze hem kreeg steeds dezelfde vraag:
wanneer is het Kerstmis? Om de tijd van de Advent voor de kinderen zichtbaar te
maken bedacht hij in 1839 de adventskrans. Met behulp van een wagenwiel met
negentien rode en vier witte kaarsen maakte hij de eerste adventskalender.
Iedere dag werd er één rode kaars aangestoken en op elke zondag één witte
kaars. Zo wisten de kinderen iedere dag hoeveel nachten ze nog moesten slapen
voordat het Kerstmis was. Pas in 1860 bedekte Wichern het wiel met
dennentakken, omdat de naalden hem deden denken aan de doornenkroon op
het hoofd van Jezus. Zo werd de adventskrans ook verwijzing naar Pasen. Uit het
grote wiel is langzaam de adventskrans ontstaan die wij nu kennen: een groene
krans met vier kaarsen en een paars lint als tekens van leven, liefde en hoop op
licht. Elke zondag van de Advent wordt er één kaars meer aangestoken. Het wordt
steeds lichter, totdat met Kerstmis het volle licht van de geboorte van Christus
mag stralen.

ALGEMENE BISSCHOPPENSYNODE
Half oktober zijn in alle bisdommen over de hele wereld de voorbereidingen voor
een nieuwe Algemene Bisschoppensynode begonnen. De échte synode is pas in
2023, maar paus Franciscus wil met een lange voorbereiding zoveel mogelijk
mensen erbij betrekken. De eerst vraag luidt natuurlijk: wat een synode? Dat is
een kerkelijke vergadering, waarop belangrijke vraagstukken worden besproken.
De katholieke kerk kent twee soorten synodes: een vergadering voor één bisdom,
waarbij priesters en gelovigen met hun eigen bisschop in gesprek gaan en de
Algemene Bisschoppensynode in Rome. Dat is een permanent instituut dat na het
Tweede Vaticaans Concilie in 1965 werd opgericht als adviesorgaan voor de paus.
Meestal wordt er eens in de drie of vier jaar een vergadering van de Algemene
Bisschoppensynode gehouden. Er komen dan honderden bisschoppen naar
Rome. De laatste keer was dat in 2018. Tijdens de volgende synode in oktober
2023 wil paus Franciscus praten over de vraag hoe de Kerk meer synodaal kan
worden. Dat wil zeggen: hoe meer geledingen bij het beleid van de Kerk
betrokken kunnen worden. Nieuw is dat er nu al in alle bisdommen
voorgesprekken worden gehouden, waaraan gelovigen kunnen deelnemen. Het
Vaticaan heeft vragenlijsten verspreid, die in parochies besproken kunnen
worden. Daarvan wordt per bisdom een eindverslag gemaakt. Volgend jaar wordt
er op nationaal niveau en per continent verder gesproken. In oktober 2023 vindt
dan in Rome de echte bisschoppenvergadering plaats.
BESTE TIENERS
Pastoor van Waasdijk preekt regelmatig dat wij ons moeten richten op wat waar,
mooi en eerlijk is. In deze adventstijd is het goed om hier extra bij stil te staan.
Hierbij post van de apostel Paulus, waarin hij schrijft in Filippenzen;
“Broeders en zusters, richt daarom je gedachten op alles wat waar, eervol,
rechtvaardig, zuiver, en mooi is en wat goed bekend staat, kortom alles wat
deugdzaam en loffelijk is. Breng niet alleen in praktijk wat je van mij geleerd hebt,
maar ook wat je van mij gehoord en gezien hebt; dan zal de God van de vrede
met je zijn.”
***
Mooi he! Als je je richt op goede, lieflijke dingen, zal God met zijn vrede bij je zijn.
Ik hoop dat jij, net las de gelovigen in Filippi,
ook mensen kent die zo’n God-gericht leven Is dit waardig en mooi?
voorleven, zodat je voorbeelden hebt.
Je gedachten en daden moeten met goede, mooie dingen bezig zijn.

Gebed: Ik ben bang dat ik niet altijd betrouwbaar, zuiver en goed ben, maar wilt
U me helpen daarin te groeien? Laten deze vruchten van de Heilige Geest in mijn
leven groeien. Ik wil heel graag dat uw vrede in me zal zijn.
Bijbels dagboek voor tieners – Else Vlug
LEVENSPERSPECTIEF VANUIT DE BIJBEL
De Heilige apostel Paulus schrijft in 1 Timotheüs 2: 1,2 (Willibrordvertaling 1975);
“Allereerst vraag ik u gebeden, smekingen, voorbeden en
dankzeggingen te verrichten voor alle mensen. Voor koningen en
alle hooggeplaatsten, opdat wij ongestoord en rustig, een in alle
opzichten godvruchtig en waardig leven kunnen leiden”.
Ook al leven wij niet in de tijd van de Heilige apostel Paulus, het moge duidelijk
zijn dat in de huidige roerige tijden waarin wij leven en velen zwaarbeproefd
worden, gebed voor ons land en de regering zeer nodig is. Hierbij doe ik een
beroep op u. Vrijmoedig vraag ik u deze gebedsintentie in uw gebed of
rozenkransgebed op te nemen, opdat met hulp uit de hemel hetgeen ten kwade
is afgedwaald ten goede mag keren. Goddank zijn de heiligen bereid om onze
voorsprekers te zijn.
Gezien de moeilijke politieke situatie in ons land wil ik u in het bijzonder de Heilige
Thomas More in herinnering brengen. Hij is door Paus Johannes Paulus II tot
patroonheilige van de politici uitgeroepen. Moge hij een machtige voorspreker
voor deze gebedsintentie zijn.
In God’s barmhartige liefde en gebed verbonden
Een Parochiaan
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40-JARIG PRIESTERFEEST PASTOOR VAN WAASDIJK
Op zondag 24 oktober is in de kerk toegewijd aan de H. Pastoor van Ars in Den
Haag het robijnen priesterfeest van em. pastoor E. van Waasdijk gevierd. Veertig
jaar priester! Een feest dat niet ongemerkt voorbij is gegaan en waar een
vertegenwoordiging van onze parochie bij aanwezig is geweest.
In zijn feestpredicatie legde pastoor van
Waasdijk uit dat taal belangrijk is en hoe er
verbanden zijn tussen de verschillende talen.
Zonder taal is er geen verhaal. Zien is
begrijpen. De mens is geschapen naar beeld
en gelijkenis van de Schepper; wij hebben er
allemaal iets van meegekregen. Daardoor
voelen wij ons thuis op deze aarde. Onze
Lieve Heer spreekt in beelden en
gelijkenissen tot ons. We moeten beseffen
dat wij leven in een verhaal en ieder van ons mag zijn eigen hoofdstuk schrijven,
rekening houdend met het Grote Verhaal. Er is een groot plan. Dat loopt van het
oude testament tot op de dag van vandaag. En daarin mogen wij een kleine
bijdrage leveren, een klein hoofdstuk schrijven, als beeld en gelijkenis van de
Schepper. Zó kunnen wij bijdragen aan de gemeenschap.
Aan het eind van de viering feliciteerde pater Klemens
Hayon SVD pastoor van Waasdijk, namens de Parochie de
Vier Evangelisten én namens de gemeenschap van ‘de Ars’.
Hij dankte hem voor zijn inzet in de afgelopen veertig jaar
en vooral ook voor zijn trouw in de afgelopen jaren. Nooit
werd vergeefs een beroep op hem gedaan. Namens de
pastoraatsgroep en de beheercommissie overhandigde Robert in den Bosch
Pastoor Van Waasdijk de ‘Arspenning’, een teken van waardering voor zijn vele
werk. Namens onze parochie is aan de pastoor een icoon
van
Heilige
Michael
overhandigd als blijk van
onze grote dankbaarheid
en waardering voor zijn
trouwe inzet voor de
eucharistie op de zondag.

DE STILTE VAN DE KERSTNACHT
Maria, het jonge meisje,
pas het Kind gebaard,
overdenkt wat ze destijds
in haar hart heeft bewaard,
de woorden van de engel
en van Elisabet,
haar liefde voor Jozef,
zijn trefzekere tred.
Hoor, er komen herders
vol eerbied en ontzag,
vertellen de geliefden
wat hen hier heeft gebracht,
hoe engelen verschenen
in het donker van de nacht.
In de stilte van die nacht
overdenkt moeder Maria,
jubelen herders
op hun terugweg naar het veld,
lovend, prijzend,
stralend van verre
hebben ze ieder hun vreugde verteld.
In de stilte van de kerstnacht
overdenk ook ik en vind
door de woorden van Lucas
‘t verlossende Kind.
Coby Poelman-Duisterwinkel

***

JOPIE EN HET KERSTFEEST
Leeftijd: vanaf 8 jaar (Voorleestijd: ca 10 minuten)

Als Jopie wakker wordt, voelt hij zich meteen blij. Het is vandaag de laatste
schooldag voor de vakantie en de juf heeft beloofd dat ze vandaag een heel
bijzonder kerstfeest zullen vieren. Alle kinderen van de klas zijn herders en zo
gaan zij naar de stal om het kindje Jezus te gaan zien. Jopie weet natuurlijk wel
dat ze eigenlijk een heel groot toneelstuk opvoeren met zijn allen, maar het is
toch bijna echt. Hij vindt het vreselijk spannend. Hoe zal de stal er uit zien?
Zal het mooi versierd zijn? Het is toch groot feest als de Here Jezus geboren is?
En hoe zullen ze er naar toe gaan? Misschien wel met de bus zoals ze ook naar de
Efteling gingen. Om negen uur zijn alle kinderen op school. Daar moeten ze hun
eigen kleren uitdoen en krijgen ze herdersmantels. Dat lijken wel een soort wollen
dekens zeg! Ze kriebelen, maar ja, niemand wil zeuren want het is vandaag een
bijzondere dag. Waar blijft die bus nu toch? Vlak bij school is geen boerderij met
een stal erbij. Die vind je alleen buiten de stad. Wat valt het de kinderen tegen als
de juf zegt dat er geen bus komt. De juf legt uit dat er in de tijd van Jezus geen
bussen waren en ze willen nu toch kerstfeest vieren zoals het toen ook was?
Tja, dat is ook zo. Maar hoe moet dat nu? Ze gaan toch zeker niet eh……? Ja.
Ze gaan echt lopen, net zoals toen. Dapper stappen ze allemaal met de juf mee.
Het is wel koud, maar na een poosje krijgen ze het weer wat warmer. Ze hebben
allemaal rode wangetjes. Jopie verheugt zich al op de krentenbollen, de
mandarijnen en de warme chocolademelk die ze in de stal wel zullen krijgen.
Die krijgen ze anders ook altijd. Nadat ze meer dan een half uur hebben gelopen
zien ze dan eindelijk de stal. De juf wijst hem aan. Nog eventjes en dan zijn ze er.
Zullen ze de kerstboom mooi versierd hebben, en zullen ze er witte of gekleurde
lichtjes erin gedaan hebben? Jopie wacht het maar even af, het gaat zo raar
vandaag, hij wil maar niets meer vragen. In de stal is het koud en donker, in plaats
van feestelijk versierd. Er is geen kerstboom en er zijn helemaal geen lichtjes, er
is geen chocolademelk en ook geen krentenbollen of mandarijnen. Is dit eigenlijk
wel een feest? De juf vraagt of ze allemaal op de grond willen gaan zitten.

Dan pas zien ze in de hoek juffrouw Maria en haar man Dirk, die zich verkleed
hebben als Maria en Jozef. In een echte kribbe, een etensbak voor de koeien, ligt
een bergje hooi en daarop ligt Diederik, het pasgeboren baby’tje van juffrouw
Maria en haar man. Wat is hij nog klein zeg! De juffrouw gaat het kerstverhaal
vertellen. Hoe de echte Maria en Jozef zo heel ver hadden moeten lopen om naar
Bethlehem te komen en hoe moe ze toen waren. Dat begrijpen de kinderen nu
goed zeg, zij zijn ook moe na zo’n eind lopen!
Ze begrijpen nu ook hoe teleurgesteld Maria en Jozef geweest waren toen zij
nergens een slaapplaats konden vinden, terwijl Maria haar baby zou krijgen.
Ze kijken naar de baby en Jopie vraagt of hij het niet koud zal hebben. In de stal
is geen verwarming. Gelukkig heeft juffrouw Maria een kruikje bij hem gelegd en
genoeg doeken om hem heen gedaan). De juffrouw vertelt dat het kerstfeest een
féést is omdat Jezus, de Zoon van God, als mens werd geboren. Alleen zo kon God
de mensen redden. Vandaag vieren ze op deze vreemde manier kerstfeest.
Niet omdat de juffrouw de kinderen niet graag zou willen verwennen, maar om
eens te bedenken waar het werkelijk om gaat. De geboorte van Jezus is zó
belangrijk. Als Jezus nooit als mens, als baby was geboren, dan had het ook nooit
goede vrijdag kunnen worden, dan had Jezus nooit kunnen opstaan uit de doden,
dan had Hij niet naar de Hemel kunnen gaan, dan had het geen pinksterfeest
kunnen zijn en dat zou betekenen dat de Heilige Geest nooit naar ons toe had
kunnen komen. De geboorte van Jezus is het begin van de redding van de mensen.
De kinderen vinden het raar dat er helemaal niets te snoepen is maar ze begrijpen
dat Maria en Jozef ook helemaal niets hadden voor de herders, toen deze
kwamen om de Here Jezus te aanbidden en uit het verhaal van de juffrouw
begrijpen ze heel goed dat het bij het kerstfeest niet om het eten of drinken gaat,
maar om de geboorte van de Here Jezus. Als het verhaal uit is zingen ze met elkaar
(en het baby’tje huilt mee) kerstliederen voor de echte Here Jezus, die nu bij Zijn
Vader in de Hemel is en daarna lopen ze terug naar school. Zo’n bijzonder
kerstfeest heeft Jopie nog nooit meegemaakt. Als hij thuis- komt, vertelt hij alles
aan papa en mama. Die vinden het ook heel prachtig. Ze praten erover dat het
eigenlijk zo raar is, dat zij met kerstfeest altijd wel veel snoepen en allerlei lekkere
dingen eten, terwijl het voor de echte Maria en Jozef zo heel anders was.
Jopie vindt dat ze thuis deze keer ook eens anders kerstfeest moeten vieren.
Ze bedenken met elkaar dat ze wel het huis zullen versieren om aan de Here te
laten zien hoe blij ze zijn dat Hij Zijn Zoon mens heeft laten worden, om ons
allemaal te redden, maar dat ze deze keer niets te snoepen in huis zullen halen
en niet heel uitgebreid zullen eten, maar juist eenvoudig.

KERSTMIS: LOST CONNECTION
Waar gaat het om met Kerstmis? De evangelist Lucas schrijft over engelen met
een blijde boodschap van vrede op aarde aan de mensen van goede wil.
Matteüs vertelt over een droom van Jozef die daarna de rest van zijn leven zorg
draagt voor Maria en het Kind. Johannes schrijft in zijn brief: “Het bestond vanaf
het begin – we hebben het gehoord en met eigen ogen gezien: we hebben het
aanschouwd en onze handen hebben het aangeraakt – daarover spreken wij, over
het woord dat leven is. Want het leven is verschenen, het eeuwige leven dat bij
de Vader was, heeft zich aan ons geopenbaard, wij hebben het gezien,
wij getuigen ervan, wij maken het u bekend (1 Johannes 1, 1-2).”
De Kerk denkt al tweeduizend jaar na over het geheim van Kerstmis, het grote
mysterie dat God ons mensenbestaan deelt; God wordt mens. De moderne mens
zit met de evolutietheorie, die meestal wordt voorgesteld zonder ingrijpen van
God. Voor veel andere religies is het onmogelijk dat God mens wordt. Jodendom
en Islam bijvoorbeeld hebben daar heel veel moeite mee.
En wij, Christenen, wij verheugen ons er juist over. Wij erkennen de grootheid van
God en wij erkennen de kleinheid van ons verstand. Wij aanvaarden dat God ons
dit heeft geopenbaard, iets dat ons verstand te boven gaat. We laten ons
daardoor niet hinderen, integendeel, we verruimen ons idee over God en we
verruimen ons idee over evolutie en we verwonderen ons met grote vreugde
erover dat God zo bekommerd is om ons, kleine mensen dat Hij in Jezus tot ons
is gekomen.
Het jaar van barmhartigheid ligt
achter ons. Het heeft ons de ogen
geopend en ons met een nieuwe
blik naar Kerstmis doen kijken. De
geboorte van Jezus is het
hoogtepunt
van
Gods
Barmhartigheid. Gods barmhartige
gelaat wordt zichtbaar in Jezus van
Nazaret, de Messias, zoon van
David, zoon van Abraham, Zoon
van God. Hij komt in ons midden,
om ons, mensenkinderen, tot Gods
kinderen te maken. Wat een feest.
Pastoor Michel Hagen
Parochieblad ‘De Augustinus’, december 2016
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