Kerstmis: licht in een donkere wereld!
Kerstmis betekent woorden van vrede en licht spreken, ook uitgedrukt in daden.
Als het even kan willen wij zelf ook vol raken van vrede en licht, juist door het
weer opnieuw vieren van het geboortefeest van Jezus. Ook nu de wereld in onze
tijd ook zoveel spanningen van allerlei vormen kent? Voor dat licht is het goed de
betekenis van Kerstmis te doorgronden.
Franciscus
wilde
met
het
opzetten
van
de
levende
kerststal in Greccio doordringen
tot die diepste betekenis. Op
zijn eigen manier en ook aanschouwelijk en begrijpelijk voor
anderen. En de mensen raakten
vol van vreugde bij het zien van
die heel nieuwe manier, waarop
het geheim gevierd werd. Een
van de kerkgangers kreeg toen
een visioen en zag in de kribbe
een levenloos kind liggen. Hij
zag dat Franciscus ernaar toe
ging en dat het kind uit een
diepe slaap wakker werd. Een toepasselijk visioen. In de harten van velen was
het kind Jezus in die tijd een onbekende geworden, maar Franciscus had het in
hen weer tot leven gewekt. En allen gingen blij gestemd en verlicht naar huis
terug.
Kunnen wij ook zo blij gestemd raken van de kerstgebeurtenis? Kan het ons helpen licht te zien in het donker? Want donker is het vaak ons eigen leven. Ontbrekende gezondheid, eenzaamheid, verdriet om een dierbaar iemand die je pas
hebt moeten afstaan. Of omdat je van de toekomst weinig te verwachten hebt.
Donker is het zeker voor mensen die armoede kennen, honger hebben en geen
dak boven hun hoofd. Een hang naar gerechtigheid en solidariteit. Licht!
Met Kerstmis vertellen we elkaar een hoopvol verhaal. Over de mens Jezus die
binnentreedt in onze geschiedenis. Om ons bestaan te delen. En Hij begon in de
diepste armoe, in het donker in een stal. Dat maakte Franciscus aanschouwelijk.
Jezus werd een licht voor mensen die Hij op Zijn levensweg ontmoette. Met Hem
op weg gaan, vanuit de duisternis naar het licht. Dat Kerstmis ons dat mag
brengen.
Een zalig Kerstfeest.
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