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Als ik aan u vraag wat voor u de betekenis van het Kerstfeest is, wat is dan uw antwoord?
Zijn het voor u alleen twee extra vrije dagen. Gaat het om de gezelligheid en de cadeautjes.
Vindt u vooral het lekkere eten belangrijk. Denkt u meteen ho ho ho aan de kerstman en zijn
arrenslee of heeft het kerstfeest voor u wellicht helemaal geen betekenis. Is het verworden tot
een grote commerciële show waarbij van ‘de ware kerstgedachte’ geen enkele sprake meer is.
Weet u wat het Kerstfeest voor mij betekent? Tijdens Kerst herdenk ik dat Jezus Christus als
kindje naar de aarde is gekomen. Is dat dan alles? Nee! Als het alleen om de geboorte zou
gaan doe ik Gods Zoon tekort. Kerst is het eerste heilsfeit maar niet het enige. Kerst is
onlosmakelijk verbonden met Goede Vrijdag, Pasen, Pinksteren, Hemelvaart en uiteindelijk
de Wederkomst. Oei, dan krijgt Kerst meteen een wrange bijsmaak. Zo’n lief klein baby’tje is
schattig maar een stervende volwassen man aan het kruis niet. Toch kan het een niet zonder
het ander.
Ik weet niet of u in God geloofd en in het feit dat Zijn Zoon voor onze zonden gestorven is.
Het is ook best moeilijk om te aanvaarden dat een Ander voor ons de straf heeft gedragen.
Wij willen als mensen graag alles zelf doen. Dat is overigens een hele goede eigenschap. We
kunnen als mens veel goede dingen doen, zeker ook voor anderen, alleen een plekje in de
hemel verdienen… nee, dat kunnen wij niet. Daar hebben we toch echt het offer van het Lam
voor nodig.
Ik weet niet of u in God geloofd en in de geboorte van Zijn Zoon. Ik weet dat Hij wel in u
gelooft en nu ik dit schrijf realiseer ik me dat u welzeker in de geboorte van Jezus Christus
geloofd. U belijdt dat namelijk elke dag. We leven momenteel in het jaar 2017 na Christus.
De geboorte van Christus heeft zoveel invloed gehad op deze wereld dat onze westerse
jaartelling erop gebaseerd is. Elke keer wanneer u ergens de datum opschrijft erkent u
daarmee dat Jezus Christus 2017 jaar geleden geboren is in Bethlehem.
Mag het met Kerst dan helemaal nergens anders over gaan? Wat mij betreft wel. Ik wil u niets
opdringen. Jezus zelf heeft ons in het evangelie geleerd wat naastenliefde is. Het is een groot
goed wanneer wij als familie tijdens de Kerst gezellig samen komen en lekker met elkaar
eten. Kerst is een tijd van verzoening. Misschien een mooi moment om die langslepende ruzie
eens bij te leggen of dat familielid uit te nodigen die u al in geen jaren hebt gezien. Jezus heeft
ons geleerd om onze naasten lief te hebben maar ook om voor onze vijanden te bidden. Als
we de komende dagen eens allemaal in liefde naar elkaar omzien dan wordt het pas echt Kerst
in ons hart. Verlangt u daar ook zo naar?
Ik wil u vanaf mijn schrijfplekje graag hele goede dagen toewensen en ik hoop u in het
nieuwe jaar weer te ontmoeten.

