Kerst
Kerstmis is niet alleen een tijd van vreugde maar ook van reflectie.
Winston Churchill

Vrede is
Vrede is een kind dat glimlacht als je ernaar kijkt,
een weiland waar de jonge veulens grazen,
's avonds samen fijn naar huis toe fietsen op de dijk,
het hinkelhok, de hoepel, bellen blazen.
Vrede is geen groene tafel maar een stille kracht,
geen systeem, geen plan dat wordt berekend of bedacht.
Vrede is een opa die verliefd met oma danst,
vrede is de gloed die in vertrouwde ogen glanst,
vrede is een oud verhaal dat met een ster begint,
een stal, een houten kribbe... en een kind.
Toon Hermans
Als Christus duizend maal geboren zou zijn in de stal,
maar niet in ons hart, dan was Zijn geboorte overbodig.
Augustinus
Advent betekent
Advent betekent: wachten
op 't komen van het Kind.
Door lange, diepe nachten
alleen met de gedachten
en 't suizen van de wind.
Advent betekent: waken
tot 't komen van het Kind.
Met het geloof als baken
het eigen zijn verzaken
en leven met de wind.
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Advent betekent: weten
van 't komen van het Kind.
God heeft ons niet vergeten
maar grote vreugd bemeten
en ons opnieuw bemind.
Mieke de Jong

Wie in hoop leeft danst zonder muziek.
George Herbert
Er moet een ster zijn
Er moet een ster zijn
voor iedereen die zoekt
naar wegen en naar woorden
om anderen tegemoet te gaan.
Er moet een ster zijn
voor degene die zoals een herder
zijn tred vertraagt met aandacht
voor de achterop geraakten.
Er moet een ster zijn
voor wie amper overeind blijft
maar de verwachting
als een fakkel in zijn ziel bewaart.
Er moet een ster zijn
voor degenen die het licht in zich dragen
en overal vuurtjes aansteken
waaraan men zich verwarmen kan.
Er moet een ster zijn
voor wie de wijsheid en de eenvoud leren
om in een doodgewoon gebeuren
het buitengewone van menszijn te ontdekken.
Ik wens je van harte dat jij één van hen bent.
Kris Gelaude

De twee belangrijkste dagen in je leven zijn de dag dat je wordt geboren…
en de dag dat je ontdekt waarom.
Mark Twain

2

Je bent gekomen om te gaan
Je bent gedragen om verlost te worden,
gekomen om te gaan.
Geert Boogaard
Kerstmis is geen tijd of een seizoen maar een bewustzijnstoestand.
Calvin Coolidge

Kerstbestand 1914
Het Kerstbestand aan het westelijk front begon in de ijskoude, besneeuwde loopgraven van de Eerste
Wereldoorlog. Temidden van de gruwelijke slachtingen tussen de strijdende geallieerde en Duitse
legers, ontstond een spontaan staakt-het-vuren op de avond van de 24e december 1914,
Kerstavond...
Vanuit hun vochtige en koude loopgraven gingen Britse soldaten de donkere kerstnacht in. Het
schieten was aanzienlijk minder dan normaal, en vanuit de vijandelijke linies aan de overkant van het
niemandsland hoorden zij hoe Duitse soldaten schoorvoetend begonnen met kerstmis vieren. Ergens
in de kilte van de nacht begonnen de Duitsers aan de overkant sigaretten op te steken, werd er
geproost en verschenen er kerstlichtjes en kaarsjes boven de loopgraven uit. Plots klonk er gezang, en
ademloos hoorden de Britten aan hoe vanuit de Duitse loopgraven het "Stille Nacht" luid en duidelijk
weerklonk.
Toen het gezang verstomde, voelden de Britten zich dapper genoeg om op hun beurt een lied in te
zetten, dus zongen zij "First Noël". De Duitsers applaudisseerden en reageerden met "Oh
Tannenbaum", en het gezang herhaalde zich over en weer.
Al snel klommen de eerste durfals uit hun loopgraven en kropen onder de prikkeldraadversperringen
door naar het niemandsland, waar de eerste vijandelijke soldaten elkaar tegenkwamen. Spontaan
reikten ze elkaar de hand en wensten elkaar gelukkig kerstfeest, onderwijl schnaps ruilend tegen gin,
waarna ze ieder weer snel terugkeerden naar hun eigen stellingen om hun kameraden aan te
moedigen.
Het duurde niet lang of langs grote delen van het tientallen kilometers lange front kwamen beide
partijen uit hun loopgraven om elkaar in het niemandsland een gelukkig kerstfeest te wensen, er
werd samen gegeten en op vele plaatsen zwegen de kanonnen dagenlang. In sommige gevallen
duurde het zelfs wekenlang, tot ver in de maand januari van het nieuwe jaar, voordat de
oorlogszuchtige legerleiding de soldaten weer zover kreeg om als voorheen op elkaar te gaan
schieten...
http://www.vragenoverkerst.nl/kerstverhalen/anekdotes

Gelukkig is hij die in de herinnering aan een zonnige jeugd
een ster bezit in 's levens duister.
Berthold Auerbach
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Ik dwaalde
Ik dwaalde
Advent
Soms staat er een muur tussen u en mij,
hij klimt als een ring van mist
langs de decemberschimmel van de winterslaap.
Dan worden de uren trager en kouder,
wij kunnen elkander niet raken,
er huilt iets in ons, de vleermuis
van het verdriet hangt aan de dakgoot
van het huis waarin wij heen en weer gaan
als blinden, met tastende handen.
De honden klagen aan het tuinhek
in de doodskou van december.
O Morgenster, breek door het donker
en graas de schimmel van de winterakker,
begraaf de twijfelkoorts. Klokken en vogels,
roep mij wakker.
Pieter G. Buckinx (1903-1987)

Vrede op aarde is meer dan een onbereikbaar ideaal. Meer dan een ster aan de hemel. Vrede op
aarde begint heel dichtbij. Thuis. In de straat. In de buurt. Op de club. In eigen dorp of stad. Ieder kan,
op zijn of haar eigen manier aan die vrede bijdragen door verbindingen te zoeken.
Bron: Kersttoespraak 2013
koning Willem-Alexander der Nederlanden

Ergens komt een kind vandaan
Ergens komt een kind vandaan,
van ver, van buiten, zonder naam;
het is nog niemand, spreekt geen woord,
heeft van de dood nog niet gehoord,
het huilt nog van geboortepijn
en weet niet wie het ooit zal zijn.
Dan roepen mensen: jij jij jij,
woon hier bij ons, woon hier bij mij,
de wereld wordt een huis voor jou,
en liefde maakt een mens van jou.
Dan geven wij elkaar een naam:
iemand, niemand, kind van mensen ben jij voortaan.
Huub Oosterhuis
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“God volstaat.”
De tijd tussen Kerst en Nieuwjaar
Een engel op bezoek
die onze beperking aanvoelt en begrijpt
en ons toefluistert:
ik blijf bij jou ook in moeilijke dagen.
Een herder op bezoek
die ons een lied leert
van verzet en strijd tegen pijn en ellende.
Een ster boven ons dak
die ons uitzicht wijst:
kijk goed: ook als het donkert, zijn er nog lichtpunten.
Een wijze op bezoek
die ons nieuwe moed en waardigheid schenkt:
zoek contact met lotgenoten,
leer de wereld het verhaal van kwetsbaarheid en weerbaarheid.
Dat het ons tussen Kerst en Nieuwjaar
mag overkomen:
ontmoetingen met warmte en licht
Jean Paul Vermassen

De hoop is als de nachtelijke hemel: er is geen plekje zo donker of het oog,
dat er enige tijd op gericht blijft,
ontdekt tenslotte een ster.
Octave Feuillet
Laat mij gebeuren
In de advent krijgen we de kans om een beetje met Maria op te
trekken. Laat met mij gebeuren wat u gezegd hebt, antwoordt ze
aan de engel die haar aankondigt dat ze zwanger zal worden van
de heilige Geest. Hoe het zal gebeuren, is onbegrijpelijk. Voor mij
toch alvast. Maria laat het hoe dan maar aan anderen over. Maar
wat een leven komt daaruit voort!
https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/blog/vrede-op-aardeaan-alle-mensen-van-goede-wil

Was Christus duizendmaal in Bethlehem geboren,
en niet in u, gij zijt toch eeuwiglijk verloren.
Angelus Silesius
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De spin en het Christuskind
legende over waarom we engelenhaar in de kerstboom doen

Een grijze spin liep over de vloer van de herberg. "Oh," gilde de dochter van de herbergier. "Maak dat
je wegkomt, lelijk mormel."
"Zou ik werkelijk lelijk zijn?" vroeg de spin zich af, toen hij tegen de muur opklom. "Hoe het ook zij,
mijn web is prachtig." Hij spon een mooi groot web en zocht er een goed plaatsje in om de nacht
door te brengen.
Maar de volgende morgen, o hemeltje lief, de herbergierster kwam er aan met haar bezem. "Wat!
Een spinnenweb in mijn schone kamer!" riep ze. Ze veegde het prachtige web naar beneden en
verjoeg de spin. "Daar ga je," zei ze en joeg hem met haar bezem weg. "Ik kan spinnen met hun lelijke
harige lichamen en afschuwelijke lange poten niet uitstaan."
"Niemand mag me," jammerde de arme spin, toen hij wegging naar de herbergstal en hij begon een
web te spinnen van de ene balk naar de andere. Daar viel niemand hem lastig. De dieren onder hem
waren hem eigenlijk dankbaar, omdat hij de vliegen ving, die hen bij warm weer plaagden.
"Nu maak ik me tenminste nuttig," zei de spin. "Als ik nu ook maar mooi was," voegde hij er met een
zucht aan toe. Maar omdat dat nu eenmaal niet kon, begon hij het fijnste web te spinnen, dat ooit
door een spin gemaakt werd.
Hij werkte er al sinds lang aan, toen er op een nacht grote drukte in de stal onder hem heerste
stemmen en het flikkeren van lichten. Hij kon niet ontdekken wat er gebeurde, maar 's morgens keek
hij naar beneden en daar zag hij in een van de kribben een teer kindje, waarover zich een mooie
jonge vrouw boog, terwijl een oudere man met een vriendelijk gezicht toekeek.
De baby begon te huilen. "Hij heeft het koud," zei zijn moeder. "Ik heb al het stro, dat ik kon vinden
over hem heen gelegd, maar het is niet genoeg."
Dit was de grote kans voor de grijze spin. Met zijn schitterend web, dat zo zijachtig zacht was als
distelpluis en zo warm als wol, kwam hij van de balk naar omlaag en hij legde het aan de voeten van
de moeder. Zij pakte het op, legde het over haar baby en stopte het warmpjes om hem heen. Hij hield
op met huilen en viel tevreden in slaap.
Toen zei Maria, de moeder, tot de kleine grijze spin, die daar trots bij stond: "Grijze spin, welke
beloning wil je hebben voor je heerlijk geschenk aan mijn zoon?"
"Oh, alstublieft," zei de spin, terwijl hij zijn voorpoten ineensloeg, "als ik toch alleen maar mooi zou
mogen worden!"
"Dat kan ik niet doen," antwoordde Maria, "je moet zo blijven, als de Heer je geschapen heeft. Maar
ik zal maken dat de mensen blij zijn je te zien. Als iemand 's avonds een spin ontdekt, zal hij zeggen:
'Aha, dat betekent geluk.'"
En daarom beschouwt men het tot op deze dag als een teken van geluk, wanneer men 's avonds een
spin ziet. En tot op de dag van vandaag hangen wij tevens op kerstavond lange gouddraden en
zilveren 'engelenhaar' in de kerstboom ter herinnering aan de kleine grijze spin en het geschenk, dat
hij aan het Christuskind heeft gegeven.
http://www.vragenoverkerst.nl/kerstverhalen/beroemde-verhalen
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Geliefd
Je was altijd al zo nabij
maar nu Jij mijn wereld introk
voel ook ik me geboren,
herboren,
kansrijk,
rijk.
Els Moerman
Een beter land
Ze trekken over bergen
doorkruisen de woestijn
of zwerven over zeeën
om vrij te zijn
Waar de oorlog teistert
waar de honger woedt
moeten ze uit huis vandaan
en zwerven dan voorgoed
De eeuwen door klinkt in de nacht
steeds dezelfde bange klacht:
waar is thuis?
Waar is thuis?
Iedereen blijft hopen
dat hij nog een toekomst heeft
rust voor zijn vermoeide hoofd
een plek waar hij in vrede leeft
laat me niet verrekken
pak me bij de hand
we vinden misschien samen
ooit nog een beter land
iedereen blijft hopen
dat hij nog een toekomst heeft
rust voor zijn vermoeide hoofd
een plek waar hij in vrede leeft
laat me niet verrekken
pak me bij de hand
we kijken misschien samen uit
op een beter land
iedereen blijft hopen
dat hij nog een toekomst heeft
rust voor zijn vermoeide hoofd
een plek waar hij in vrede leeft
als je maar dichtbij blijft
gaan we hand in hand
en zullen we de grens passeren
van een beter land
Herman Van Veen
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Hoop tegen beter weten in








Riskeer meer dan wat anderen ‘veilig’ vinden
Zorg meer dan wat anderen ‘wijs’ vinden
Droom meer dan wat anderen ‘praktisch’ vinden
Verwacht meer dan wat anderen voor ‘mogelijk’ achten
Doe meer dan je dacht dat je kan
Deel meer dan je dacht te kunnen missen
Hoop tegen beter weten in

En wonderen van vrede zullen leven en alles nieuw maken
Deze weg geeft ons de vreugde van deze Advent en de vrede van Kerstmis die ik ieder en u allen
toewens.
Jeanne Devos

Het wonder van de menswording
Het wonder van de menswording gebeurt
niet in een zee van licht,
niet in straten vol glitter,
niet in de verblindende veelheid
en ver van wie uit is op macht.
Maar naamloos, geborgen,
misschien in het holst van de nacht.
Op plaatsen, ontelbaar,
waar leven wordt doorgegeven,
waar het brood van vertrouwen
vanzelfsprekend met ieder gedeeld wordt,
waar niemand te min is,
geen levende ziel onbelangrijk.
Waar je als vreemde een thuis vindt,
waar eenzaamheid wordt geheeld
en pijn niet vergeten,
angst niet meer hoeft.
Waar men grootmoedig een stap zet,
en nog één en nog één,
naar verzoening en eindelijk vrede.
Het kind van de hoop
wordt steeds weer herboren
uit mensen.
God, wat een wonder.
Kris Gelaude
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Het ezeltje naast de os
Het osje naast de kribbe zijn:
aanwezig, verwarmend,
deel van het grote geheel.
Het ezeltje naast de os zijn:
dankbaar voor het gezelschap,
de warmte, het ia ia ja deeltje,
het geheel.
Els Moerman

God heeft de hoop een broer gegeven: de herinnering.
Michelangelo

Bron: http://www.pastoralezorg.be/page/kerstwensen/
(De Pastorale Dienst van het AZ Monica)
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Een aanmoediging van licht
Hoe
Opende de roos
Ooit haar hart
Om al haar
Schoonheid
Aan deze wereld te geven ?
Ze voelde de aanmoediging van licht
Haar wezen raken.
Anders,
Blijven we allemaal
Te bang.
Hafiz
Een nieuw hoop gegeven
Een nieuwe hoop gegeven
een nieuw geluk gereed
terwijl de bomen beven
tot op de bast ontkleed.
De zachte vlokken zweven,
verzamelen zich en even
voor men het ziet of weet
is ons aan heil gegeven
een wereld onbeschreven,
een landschap zonder leed.
Anton Van Wilderode

Liefste wereld, wees nooit te lang triest
Mijn liefste wereld, wees nooit te lang triest. Ik weet dat pijn door merg en been kan gaan. Pijn is
soms zwarter dan de vraag of heropstaan wel zin heeft. En toch, en toch. Er komt een dag dat de
lucht weer klaarder smaakt, gras groener toont en rivieren weer ruizen – geloof het maar.
Lieve wereld, zie hoe mooi het licht duizelend naar beneden duikelt tussen de bladeren van de
bomen. Zie hoe wij toch allemaal maar kinderen zijn, die er enkel naar verlangen om hand in hand
verwonderd te zijn hoe lichtvlekjes spelen op gras en in elkaars ogen. Zie hoe wij alleen maar hoeven
te te genieten om te leven – zie hoe verdomd eenvoudig het allemaal is.
http://keepupthespirit.be/nieuwjaarsbrief-3-marieke/
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Wens
Wat ik u vooralsnog wens:
Het oog van toenmaals een herder
De hunker van toenmaals een mens
De weg naar een stal en verder
De weg naar het oudste verleden
Naar oerwoud en schepping en zin
Ik wens u een nieuw begin
Ik wens u een adem van vrede.
Jan Veulemans
Vrede
Tussen de aarde van onze daden
en de hemel van onze dromen
waait de mist zijn draden
vrede, de zachte
universele gedachte
van verwachten.
Herman de Coninck

Taal maar geen woorden
Moe van iedereen die met woorden komt, met woorden maar niet met taal
begaf ik mij naar het sneeuwbedekte eiland.
Het ongerepte heeft geen woorden.
De ongeschreven bladzijden breiden zich naar alle kanten uit!
In de sneeuw stuit ik op hoefsporen van een ree.
Taal maar geen woorden.
Tomas Tranströmer

Als ge maar
Als ge maar gezond moogt zijn.
Als ge maar met passie bezig moogt zijn.
Als ge maar ontdekt waarvoor dat ge geboren zijt.
Als ge uwe medemens maar een duwke in de rug geeft.
Als ge maar een beetje chance moogt hebben.
Als ge ook maar een beetje met uw handen moogt werken
en al uw verbeelding bot vieren!
Ja, dan zal ’t wel lukken.
Willem Vermandere
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‘Zie ik begin iets nieuws.’

In eenvoud
In eenvoud trippelt
een kind het leven binnen.
’t kwam op aarde
voor ons allemaal.
Het zindert in stilte,
lacht in grote vrede.
Gitzwarte oogjes
vragen aan jou,
vragen aan mij:
‘weet je nog…?’
In eenvoud trippelt
een kind ons leven binnen.
Oh ja, we weten het nog:
hoe zeer, hoe diep,
hoe heerlijk nabij.
Els Moerman

De hoop is een vleier, maar de oprechtste van alle parasieten;
want zij bezoekt zowel de hut van de arme als het paleis van de rijke.
William Shenstone

Een vers vol stilte
ik zou zo graag een vers vol stilte maken
een kleine tekst gaan schrijven
met woorden oud en zacht
waar je met heel je wezen bij zou willen blijven
dan zou ik bij wat van belang is blijven
en iets eenvoudigs zeggen
over liefde bijvoorbeeld
zonder verder nog iets uit te hoeven leggen
ik zou zo graag niets hoeven uit te leggen
alleen nog roepen: binnen!
– als je klopte, of zo –
en in een stal onder een ster opnieuw beginnen
Maria van Mierlo
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Echte vrede begint in het hart
Er gebeuren vreselijke dingen in de wereld. Misschien is dat altijd al zo geweest, maar met de
moderne communicatiemiddelen word je er met de neus bovenop gedrukt. Ik vraag me soms
machteloos af waar dat toch allemaal goed voor is.
Volgens de Bijbel werd er het volgende gezongen: "Ere zij God in de hoge en vrede op aarde onder de
mensen van goede wil!" Vrede op aarde onder de mensen van goede wil. Daar gaat het over. Die
vrede is er al die eeuwen geweest. Het is een vrede die niet afhankelijk is van de omstandigheden.
Een vrede in het hart. Wie die vrede heeft, ervaart een diepe vrede met al die anderen die dat
geheim hebben ontdekt.
Vaak geef ook ik de omstandigheden de schuld als ik in de problemen zit en geen vrede heb van
binnen. En die omstandigheden spelen ook een rol. Maar als mijn geluk uitsluitend afhangt van de
omstandigheden, dan hangt het wel aan een zijden draadje, omdat ik de omstandigheden niet in de
hand heb. Daarom is het zo belangrijk dat ik het geheim leer ontdekken van een vrede van binnen die
niet afhankelijk is van de dingen die om me heen gebeuren.
Al die grote oorlogen en conflicten zijn een optelsom van alle kleine oorlogjes en conflicten bij
iedereen van binnen. Als daar geen eind aan komt, dan blijft het dweilen met de kraan open.
Echte vrede begint niet in het groot en aan de buitenkant. Echte vrede begint in het hart. Ik heb daar
de relatie met Jezus voor nodig.
http://www.vikom.be/quote/vrede-op-aarde-voor-alle-mensen-van-goede-wil

Halt houden en stilstaan
Godsdienst is ondenkbaar zonder haltes op de levensweg. Ooit heeft J.-B. Metz gezegd dat
‘onderbreking’ de bondigste definitie is van religie. Deze laatste is immers slechts mogelijk wanneer
de voortkabbelende dagelijkse bewustzijnsstroom onderbroken wordt door een of andere
(grens)ervaring.
In alle religies spelen feesten dan ook een grote rol. Van tijd tot tijd onderbreken zij de sleur van de
dagelijkse gang van zaken. Zij vormen ook een middel om zich op een solide wijze te verankeren in de
tijd en te weerstaan aan de zuigkracht van het onmiddellijke, door de blik te wenden naar het
verleden. Feesten hebben immers te maken met de funderende feiten en verhalen van onze
geschiedenis (de geboorte van Jezus als begin van onze tijdrekening) of met de waarden waarop onze
beschaving gestoeld is (de herwonnen vrijheid die wij herdenken op het feest van de wapenstilstand
en bevrijdingsdag). Feesten zijn bakens en mijlpalen waarop een waarheid ter sprake komt waarnaar
wij ons kunnen oriënteren.
(Uit Ernest Henau, Midden in het leven. Beschouwingen rond kerkelijke feesten)
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’t kwam op de aarde voor ons allemaal

Kerstnacht
De mist blijft aan de takken hangen.
Over weiland sluiert nevel:
de aarde houdt de adem in.
Het licht van een ster gedimd,
en donkerblauwe schaduwen.
Een klok klept in de verte.
Geen herders en geen kudde.
Op tafel de resten van een feest
en glazen dure wijn.
Maar buiten hangt de stilte
als nevel aan de wilgen.
De aarde houdt haar adem in.
Filip Jansen

Het Kerstkribje
De vlammen stonden bevend en bedeesd
te branden in de kerstboom, en daaronder
eerbiedig aangetreden om het wonder
de ezel en de os, het brave beest.
En Jozef ook, misschien het allermeest
verwonderd over wat er met en zonder
hem was gebeurd, maar blozender, haast blonder
en blijer dan hij ooit nog was geweest.
Maria in Mariablauw en wit,
de wijzen uit het oosten met geschenken.
zou iemand aan iets lelijks kunnen denken
bij zoveel moois en liefelijks als dit?
Er blonk een ster. Herodes was te vroeg.
Het kindje had nog heel wat voor de boeg.
Kees Stip
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Ik wens
Ik wens dat je
net als de herders
voor niets hoeft te vrezen,
dat je van onrust mag genezen
en dat je in kinderogen
Gods vrede mag lezen.
Ik wens dat je
net als de wijzen
je moedig op weg durft begeven,
dat je iets van je gaven zal geven
en dat je verbonden met velen
hoopvol zal mogen leven.
Ik wens dat je
net als Jezus’ leerlingen
met moed en inzet mag werken,
mensen in nood mag bemerken
en dat je bij velen
’t vertrouwen kan helpen versterken.
Ik wens dat in je eigen hart
in het komende jaar
een redder mag wonen
om zo van binnenuit
aan ieder mens
Gods liefde te tonen.
Frans Weerts.

Kerstmis: gods vriendelijkheid breekt in de wereld binnen
Straten en huizen zijn prachtig versierd. Overal hangen lichtjes en de winkels liggen vol cadeautjes. De
mensen lopen vriendelijker dan anders doorheen de drukke straten. Het is Kerstmis. Op die dag
vieren de christenen het wonder dat God, die schepper is van hemel en aarde, mens is geworden in
een klein, weerloos kind, in Jezus. Niet in een voorverwarmd wiegje met flanellen lakentjes, maar in
doeken gewikkeld in een voederbak in een stal lachte God de wereld toe en eenvoudige herders
werden geraakt door Gods vriendelijke blik. Ook vandaag wil God mens worden. Het is namelijk zijn
droom dat het elke dag Kerstmis is. God wil alle mensen reddend nabij zijn. Dat kan Hij daar waar
Jezus in ons midden geboren wordt. Het geheim is de wederzijdse liefde en dienstbaarheid voor
elkaar.
Daar waar gekwetste mensen elkaar met liefde bekijken en zich laten raken door de blik van de
andere komt een golf van solidariteit op gang. Daar breekt Gods vriendelijkheid binnen in de wereld.
Daar wordt het altijd weer Kerstmis.
Jürgen Soetens
uit: Nieuwe Stad, 2013(4)
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Weet dan
Als je ooit, op zoek naar leven,
een plek vindt waar mensen,
godvergeten, ongeweten,
elkaar dragen,
weet dan:
dit is Bethlehem vandaag.
Als je ooit een samenleven mag ervaren
waar de stomgemaakte stem krijgt
en de blinde uitzicht,
waar de kleingehouden mens wordt groot gemaakt
en de verslaafde vrij,
weet dan:
hier staat de ster stil.
Als je ooit een mens ontmoet
die zich oefent in rechtvaardigheid en eerlijkheid,
die zijn medemens broer en zus noemt,
en vrede maakt tot tweede natuur,
zeg dan maar:
hier komt iets van God tot leven.
En word dan even stil bij dit gebeuren.
Zo stil als de ster.
Carlos Desoete
http://federatie8200.weebly.com/sint-baafs.html

Stilte
Iemand zei:
'Haal stilte uit Kerstmis en je houdt kermis over.
Dit is tweemaal letterlijk waar.
Schrap 'st' uit kerstmis en je hoort de kermis al herriën.
Zonder eerbiedige stilte is Kerstmis wat religieus getinte drukdoenerij.
Adama van Scheltema wist al: Zij die alle stilte vrezen hebben nooit hun hart gelezen.
We zijn nooit erg sterk geweest in stilte.
Het lawaaierige westen heeft er nauwelijks oor voor.'
naar A.F. Troost
uit: De Roerom, 2011(4)
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Kerstmis is
Kerstmis is
meer dan een kaarsvlam
op een groene krans.
Kerstmis is
gevlamd liggen op een wereld
naar Gods gedacht:
rechtvaardig, vredevol en ongeschonden.
Kerstmis is
er niet voor terugschrikken
zich daar met vuur en vlam
voor in te zetten.
Kerstmis is
meer dan ‘glorie in de hoge’
sfeervol laten klinken.
Kerstmis is
al wat klein is op de wereld
eren en waarderen.
Kerstmis is
de eigen glorie op het spel zetten
en de armen niet ontlopen.
Kerstmis is
meer dan een boom van groen
in een overvolle woonkamer.
Kerstmis is
het groen van deze aarde
beschermen voor mensen van morgen.
Kerstmis is
onze levenswijze versoberen
en afstemmen op een overvolle wereld.
Manu Verhulst.
Bronnen en meer inspiratie rond Kerst:
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http://www.pastoralezorg.be/page/kerstmis/
http://www.poezie-leestafel.info/kerstgedichten
http://www.beleven.org/verhalen/lijsten/soorten.php?soort=Kerstverhaal
http://www.vragenoverkerst.nl/kerstverhalen/beroemde-verhalen
http://blog.dominicanenschildebergen.be/kerstmis-c-2006/
http://www.gezinspastoraal.be/page/gezinsspiritualiteit/#Advent
http://www.beweging.net/images/BHV/docs/11-kerstmis.pdf
http://www.jebron.be/cms/index.php/tijdschriftenbib/thematisch/114tijdschriftendatabase/kerstmis/kerstmis-volwassenen/1016-kerstgedachten

