SCHOOLPASTORAAL
Ook dit jaar hebben wij bij ons thuis HET KERSTSTALLETJE uitgezet. Natuurlijk met een
mooi versierde dennenboom erbij, slingers, kerstballen en lichtjes, maar bovenal – in de stal – de
alom gekende kerstfiguren: Jozef en Maria, os en ezel, herders en schapen, drie wijzen, engelen
en het Kerstekind Jezus. Een innig tafereel toch, als je er even bij verwijlt …
MARIA
Maria zei ‘ja’ toen God haar medewerking
vroeg. Een jonge vrouw uit een eenvoudig
dorpje maakt Gods plannen mogelijk. Elke
vrouw voelt zich verbonden met deze jonge
moeder die zich zorgzaam en met tederheid
over haar kindje buigt. Zo liet zij het
gebeuren. Als we bidden in het Onze Vader
‘Uw wil geschiede’, dan is dit, zoals Maria,
‘ja’ zeggen aan God. Laten wij het
proberen, elke dag opnieuw!
JOZEF
Jozef, de man van Maria, is overrompeld door wat rond hem aan het gebeuren is, maar in stilte
aanvaardt hij de situatie, omdat hij veel van Maria houdt. Jozef is een “en toch”-mens. De
vrijwilliger bij uitstek. Ik heb geen tijd, “en toch”... zal ik het mij aantrekken. Jozef zal het niet
ver brengen, “en toch”... 'ik zal mijn deel van het werk doen', zegt hij. Nederig, eenvoudig, op de
achtergrond, … Er is op vandaag een grote nood aan vrijwilligers zoals Jozef!
DE OS
De os is het beeld van mensen die “dienen” zonder zichtbaar resultaat. De os is niet vruchtbaar,
maar ploegt de aarde geduldig om. Hij zal de oogst nooit zien maar gelooft er in. Ossen en ezels
klinken in het Hebreeuws ook als 'sjorrimchamorrim', schorremorrie; het kleine, simpele volk.
God is mens geworden te midden het schorremorrie, midden wie uitgesloten is.
DE EZEL
Grijs en wijs? Bekijk zijn grote oren. Oren die hem toelaten heel goed te luisteren. Een kind
tekende eens twee grote oren tegen elkaar en zei: 'Kijk eens wat een mooi groot hart.'
Een ezel kent een lange dracht, kan ook enorm veel dragen, vèr-dragen. En koppig dat ie is. Het
enige woord dat hij zegt, is i-a. I-a, dat is 'Ja'. En ja is ja, neen is neen. Duidelijk, Maria achterna!
DE ENGEL
Engelen zijn helpers en boodschappers van
God. Zij kondigden de geboorte van Jezus aan.
Als we naar de engelen niet (meer) luisteren en
denken ‘zonder God’ te kunnen, dan verdwijnt
een stukje warmte en zekerheid in ons eigen
leven. En toch is God er, in zoveel 'engelen
van mensen', die als ‘boodschappers’ leven,
die 'facteur d'amour' van Godswege zijn en
goed nieuws brengen, zoals eens de engelen in
Bethlehem: ‘Gloria in excelsis Deo’!
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HERDERS
Deze wereld heeft een grote nood aan herders, zij die op zoek gaan naar mensen, naar elk schaap
dat verloren is. Zoals in onze tijd: naar ‘vluchtelingen’ die geen uitweg vinden. Ik vind herders
grote figuren: mensen die durven vóóruit gaan, maar ook achterààn, op het ritme van de traagste.
Herders zijn trouw, staan op wacht – dag en nacht – wakker liggend van wie hen nodig heeft!
DE DRIE WIJZEN
De drie wijzen – ook nog 3 koningen genoemd – zijn lang op weg voor ze de kerststal bereiken.
Bij het volgen van een ‘bijzondere ster’, vonden ze de pasgeboren Jezus in de stal. Ze brachten
geschenken voor Hem mee: goud, wierook en mirre. Het verhaal gaat dat er nog een 4de koning
was, maar die was niet op het bewuste rendez-vous op 6 januari, omdat er onderweg altijd op hem
een beroep werd gedaan. Hij arriveerde toen Jezus werd gekruisigd. Toen hoorde hij dat Jezus
óók veel tijd verloren had aan ‘de mensen en hun miserie’!
HET KINDJE ‘JEZUS’
Centraal, op wat strooi, in een voederbak, ligt
het Kindje. Zacht, teder, kwetsbaar en
weerloos zoals een kind, zo is God. Hij wil
geboren worden in het kwetsbare hart van
elke mens die zorgzaam en attentievol is; van
ieder die weerloze mensen beschermt; van
elke mens die tederheid schenkt … “Jezus is
het mooiste geschenk dat God de wereld ooit
heeft gegeven”, zegt Paus Franciscus.
KERSMIS … HET IS …
Kerstfeest … het is … als JOZEF en MARIA zorgend willen leven voor de mensen die onze
liefde het meest nodig hebben!
Kerstfeest … het is … als de OS en de EZEL in stille aanwezigheid anderen “dienen” en veel
kunnen (ver)dragen!
Kerstfeest … het is … een ENGEL van een mens worden; de droom van God over deze wereld:
de vrede zelf proberen waar te maken!
Kerstfeest … het is … als HERDERS de handen vol hebben om te geven, gratis, zo maar voor
niets kunnen bidden en zingen met open handen!
Kerstfeest … het is … als de DRIE WIJZEN die het kindje hun geschenken geven en toch weten
dat het nooit rijk zal worden; want alles wat God heeft, schenkt Hij weer weg aan de anderen!
Kerstfeest … het is … het KINDJE laten geboren worden in een stal, feest vieren, eenvoudig en
sober, denkend aan al die kleine mensen, ook hier vlakbij ons!
GOD ZEGENE EN BEWARE JE
Probeer te gelijken op een kerstfiguur! Op Maria, groot door haar geloof of Jozef, trouw en
bescheiden. Of op een os, voortrekker zonder omzien, of een ezel misschien - één en al oor. Op
een engel, boodschapper van goed nieuws of een herder, op zoek naar de verloren schapen. Op
de drie wijzen, rusteloze zoekers, niet naar wat rijk maakt, maar naar het kleinste.
Opdat het Kind ook iets in jou mag laten stralen van Gods liefde! God zegene en beware je.
En een Zalig Kerstfeest!
Diaken Danny Vandenbroucke.

