Gezegend Kerstfeest!
Het kerstverhaal: verhaal van een nieuw begin!
Het zijn zorgelijke tijden. Maria hobbelt hoogzwanger op een ezel en haar man Jozef
loopt ernaast. Drie dagen moeten ze lopen, helemaal naar Bethlehem! Omdat die nare
keizer Augustus wil weten hoeveel onderdanen hij heeft. Iedereen moet zich inschrijven
in de stad waar zijn familie vandaan komt. Als Jozef en Maria eindelijk in Bethlehem
aankomen, is het al donker. Ze zoeken een slaapplek, maar overal is het bomvol. Een
vriendelijke herbergier heeft een tip: buiten de stad is een lege stal. Nou, dat moet dan
maar. In de stal maakt Jozef een bed van stro en legt er een kleed op. Maria slaapt
direct. Jozef niet. In wat voor donkere wereld komt hun kind terecht? Hij maalt maar
door, tot ook hij in slaap valt…
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Midden in die donkere nacht gebeurt het wonder: het kind wordt geboren! Het is wat
behelpen. Jozef doet hooi in de voerbak. Maria vouwt een doek om het kindje. Ze legt
het in de voerbak. Ze kijken ernaar: Jezus zal hun kind heten. Dat betekent: God redt. En
zó voelt het voor Jozef. Dit kind van God is een lichtpunt in deze donkere tijd. Zo voelt
het ook voor de herders uit de buurt, die komen kijken. Iedereen kijkt op hen neer,
maar zij mogen als eerste dit kind zien. Het maakt ze blij. Is het dan toch waar? Is God
hen niet vergeten?
En Maria: zij moet alles nog een plekje geven. Eén ding weet ze wel: in deze donkere tijd
is de geboorte van dit Godskind een nieuw begin.
Tweeduizend jaar later vieren we nog altijd de geboorte van het Kerstkind. In deze
onzekere en donkere tijd van pandemie vertelt het Kerstverhaal ons: er zal altijd weer
een nieuw begin zijn!
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