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Overweging 24 december 2015
Kerstnacht
De herberg en de stal
Beste mensen,
Het thema van deze kerstnachtviering is ‘de herberg en de stal’.
Een stel op zoek naar onderdak. Kloppen aan en de deuren
blijven gesloten behalve, en daar is ook een heel verhaal over
bij die ene herbergier die hen dan de stal aanwijst.
En daarmee wordt die stal eigenlijk tot een plek waar leven
begint, leven plaats vindt.
Een plek, zo luidt een lied ‘een plek waar ramen noch deuren
sloten’.
En wellicht is dat ook weer heel symbolisch bedoeld. Dit verhaal
moest de wereld in. Het zou ons ook nu na 2000 jaar nog altijd
verteld dienen te worden.
Een Kind is geboren. Niet zomaar een kind maar een bijzonder
kind. Een Kind dat ons leert hoe gesloten we soms zijn. Hoe
zeer de deuren van ons hart op slot zit. En af en toe we die
deur angstvallig op een kier zetten en iemand toelaten, daar
waar ook wij verwijzen naar die stal daar laten we weer nieuwe
leven, nieuwe kansen toe, net als die herbergier destijds.
Mag de gedachte voor onderweg ons op het goede spoor
zetten.
Dat wij herbergier, herder, engel willen zijn voor elkaar.
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Een Kind is ons geboren. Een Kind in een stal dat nog maar net
geboren op de vlucht moest gaan net zoals zovelen heden ten
dagen op de vlucht zijn.
Mensen uit zovele delen van de wereld waar oorlog is, maar
ook mensen dichtbij huis die vluchten voor de samenleving
waarin het steeds sneller, vlugger, hectischer moet en daardoor
niet meer mee kunnen niet meer mee willen.
Mensen wellicht in onze eigen gezinnen, onze eigen families die
aangewezen op zorg, op ondersteuning, op medeleven het
gevoel hebben outcast te zijn, herders van deze tijd omdat ze
weggezet worden als niet meer van waarde, als kostenpost.
Dat wij voor stal willen zijn waar leven geboren wordt en zo
wellicht worden tot herberg, tot herder in de zuiverste zin van
het woord, tot engel: de wereld iets meer bewoonbaar, de
vrede … minder ver …
In die zin wens ik u namens deze Jongerenkerk Venlo:
medewerkers, bezoekers, bestuur en pastoraal team een zalig
en gezegend kerstfeest.
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