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KERSTVIERING Het Veer 18 december 2021 
 

Onze wereld lijkt soms een stal… 
 

 
 
 
Welkom en verontschuldigingen 
 
 
Openingslied: Wat de toekomst ons zal geven  
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Situering van het thema  
 
 We zijn vandaag in de vierde week van de Advent, een week voor Kerstmis. Vorige maand 
hebben we de eerste kaars van de Advent  aangestoken, vandaag steken we de vierde kaars aan en 
maken we de overgang tussen de Advent en Kerstmis.  
 Advent is uitzien naar de komst van Jezus, niet alleen in Bethlehem maar ook in ons hart.  
 
 Die komst wordt in de advent voorbereid door te luisteren naar 3 bijbelse figuren: Johannes 
de Doper, Jesaja en Maria.  
 
 Johannes roept op tot bekering. “Bereid de weg van de Heer, maak zijn  paden recht”. Een 
sterke oproep om komaf te maken met alle soorten onrecht. Ofwel hebben we in ons eigen leven 
andere mensen onrecht aangedaan, ofwel zijn we collectief, als samenleving, schuldig aan onrecht 
dat we anderen aandoen. Zoals de wijze waarop we vluchtelingen behandelen, ons aandeel in de 
klimaatopwarming, de armoede, de honger, het tekort aan vaccins in de derde wereld. 
 Johannes was niet alleen een man van het woord. Hij riep niet alleen op tot bekering, hij 
bekeerde zich ook radicaal tot een andere manier van leven. Hij had als zoon van een priester, zijn 
vader kunnen opvolgen. Het priesterschap was immers erfelijk. Neen hij verliet het mooie 
priesterhuis, hulde zich in een kleed van kameelhaar en zocht de woestijn op. Johannes roept ons 
op te strijden tegen onrecht. 
 
 Jesaja kennen we van het visioen van de wolf die samen met het  lam zal weiden of van het 
kind dat bij het hol van een adder zal spelen en zijn hand zal uitstrekken naar het nest van een 
giftige  slang. Wolf en slang zijn hier symbool van de drang om macht en  bezit te vergaren ten koste 
van de kleine mens. Lam en kind zijn symbool van de kwetsbare mens.  
 Zijn droom is een samenleving waar we geen masker moeten opzetten om ons ego in stand 
te houden. Neen, hij droomt van een samenzijn waar iedere mens met zijn gebrokenheid terecht 
kan bij de andere. Jesaja inspireert ons om kwetsbaar te zijn. Dit was het thema van Het Veer vorige 
maand.  
 
 Maria sprak tot de engel de woorden: “Zie de dienstmaagd van de Heer, mij geschiede naar 
uw woord”. Maria inspireert ons om niet vanuit ons ego te leven, maar vanuit onbaatzuchtige, 
dienende liefde. Op bepaalde momenten in haar leven heeft ze Jezus niet begrepen. Maar zij hield 
zozeer van Hem dat ze de weg vertrouwde die Hij uitging, ook al wist ze niet waartoe die weg zou 
leiden. Maria is voor ons een voorbeeld van dienstbaarheid.  
 
 Deze drie houdingen: strijd tegen onrecht, kwetsbaarheid en dienstbaarheid laten een 
nieuw licht schijnen op het geboorteverhaal van Jezus. Daar zullen we dadelijk iets meer over 
 zeggen. Maar eerst luisteren we naar een mijmering over de advent. 
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Advent  
 
 Advent is een donkere tijd: 
 We snakken naar zon 
 en ontsteken de lichten. 
 Maar we weten dat er in onze buurt  
 mensen zijn die soms een leven lang  
 in de schaduw van onze samenleving staan. 
 
 Advent is leven: 
 kans om wat ons is gegeven  
 te delen en aan anderen door te geven. 
 Een kans om wat krom is recht te trekken,  
 om wie inslaapt wakker te schudden,  
 om wie hopeloos of radeloos is weer te helpen geloven. 
 Advent is het licht zien in de duisternis.   
  
LIED: Mijn hart zingt voor de Heer - Het lied van Maria   
 
 Oproep tot mildheid 
 
 Advent is een kans om recht te trekken wat krom is. Dit doen we  niet als strenge rechters 
tegenover onszelf of tegenover elkaar, neen het gaat erom onszelf en mekaar mild in de ogen te 
kijken en nieuwe kansen te geven. Daarom zingen we na elke oproep het lied  
 Keer u om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar. 
 
Lezer 1 
 
Johannes de doper riep in de woestijn: “Bereid de weg van de Heer, maak zijn paden recht”. Zijn 
boodschap is radicaal: blijf niet hangen op de kronkelwegen van het eigenbelang of op de 
dwaalwegen van onverschilligheid of moedeloosheid. Durf je verzetten tegen onrecht. Geef de 
strijd niet op. Ook als je moe gestreden bent, of twijfelt aan het nut van je engagement.  Blijf 
geloven dat het kleinste licht sterker is dan de duisternis.  
Daarom zingen wij:  

Keer u om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar.  
 
Lezer 2 
 
Jesaja was de profeet die van een samenleving droomde waar iedereen in zijn gebrokenheid mag 
gekend en gewaardeerd worden.  Waar wij ons niet anders hoeven voor te doen dan we zijn. Maar 
in de dagelijkse omgang met mensen worden wij ertoe aangezet ons veilig en ongenaakbaar op te 
stellen. Soms hebben wij ook geen oog voor de kwetsbare mens of geraken we moeilijk in contact 
met iemands kwetsbare binnenkant. 
Daarom zingen wij: 

 Keer u om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar. 
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Lezer 3 
 
Maria sprak tot de engel de woorden: “Zie de dienstmaagd van de Heer, mij geschiede naar uw 
woord”. Maria inspireert ons om niet vanuit ons ego te leven, maar vanuit de dienende liefde, die 
niet zichzelf zoekt. Zonder het te beseffen zijn we soms met ons eigen ik, ons gemak, of ons aanzien 
bezig en zien we niet hoe we dienstbaar kunnen zijn.  
Daarom zingen wij:  

Keer u om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar. 
 
Het Kerstverhaal uit het Evangelie Lucas 2: 6-20  
 

Toen zij in Bethlehem waren, moest Maria bevallen. Zij bracht haar eerste kind ter wereld, 

een jongen. Zij wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een kribbe, want in de herberg van 

het dorp hadden Jozef en Maria geen onderdak kunnen vinden. 

Die nacht kwam een engel van God bij enkele herders die buiten in het veld overnachtten en 

op wacht zaten bij hun kudde. Door de verschijning van de engel werd de omgeving in een 

helder licht gezet. De herders beefden van angst, maar de engel stelde hen gerust. Wees 

niet bang,’ zei hij, ‘want ik breng u het mooiste nieuws dat u ooit hebt gehoord. Het is groot 

nieuws voor het hele volk. Vandaag is in Bethlehem de Redder geboren: Christus, de Heer. 

En dit zal voor u het teken zijn: gij zult het pasgeboren kind vinden, in doeken gewikkeld en 

liggend in een kribbe.” Plotseling kwam bij de engel een menigte andere engelen die God 

loofden. Een hemels leger was het. Ere zij God in de hoge,’ zongen zij. ‘Vrede op aarde bij de 

mensen in wie Hij welbehagen heeft.’ Zodra de engelen naar de hemel waren teruggekeerd, 

zeiden de herders tegen elkaar: ‘Kom! We gaan vlug naar Bethlehem. Wij moeten zien wat 

daar gebeurd is.’ Zij liepen snel naar het stadje, vonden Maria en Jozef en zagen het kind! 

Het lag in een kribbe. Nadat zij het hadden gezien, gingen de herders overal vertellen wat er 

was gebeurd en wat de engel over het kind had gezegd. Ieder die hun verhaal hoorde, was 

verbaasd. Maria nam deze dingen stil in zich op en dacht er veel over na. Later gingen de 

herders weer terug naar hun kudde in het veld. Zij prezen God voor wat zij hadden gehoord 

en gezien. Het was precies zoals de engel had verteld. 

 
Duiding en Bezinning  
 We weten dat in de oudste geschriften van het N.T. geen sprake is van het geboorteverhaal. 
Paulus’ brieven, geschreven 15 jaar na Jezus’ dood en het Marcusevangelie, geschreven 35 jaar 
later, spreken met geen woord over Jezus’ geboorte. Ook Johannes weet van geen 
geboorteverhaal. Wel Mattheus en Lucas, maar er zijn heel wat verschillen: zo komen er bij 
Mattheus geen herders naar de kribbe en bij Lucas ontbreken de 3 wijzen. Eigenlijk is er één ding 
wat we zeker weten: Jezus is bij zijn ouders in Nazareth opgegroeid.  
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 Maar bij het verspreiden van Jezus’ boodschap in de Grieks-Romeinse wereld, kregen de 
apostelen heel wat vragen over de geboorte van Jezus, want alle Grieks-Romeinse goden en helden 
hadden een wonderlijk geboorteverhaal.  
Zo hebben Mattheus en Lucas 50 jaar na Jezus’ dood een verhaal neergeschreven: enerzijds om aan 
te tonen dat Jezus’ geboorte overeenkomt met de voorspellingen uit het O.T., anderzijds om Zijn 
boodschap die na Pasen heel duidelijk werd, symbolisch al te doen opklinken vanaf zijn geboorte. 
 
 In dit geboorteverhaal willen we op drie elementen wijzen:   
  

Het eerste wat opvalt in dit verhaal, is de centrale plaats van de stal. Het kerstverhaal speelt 
zich niet af in de paleizen van Rome, maar in een stal in een uithoek van het enorme Romeinse Rijk. 
Het teken dat de engel aan de herders geeft, is een schamele kribbe. Wij zouden kunnen zeggen: 
het is de krotwoning waar zovele gezinnen in leven of het is het gammele bootje dat de vluchteling 
over de zee brengt. Daarom plaatste een Italiaanse pastoor tijdens de kerstdagen de kribbe in een 
bootje vooraan in de kerk. De kribbe dat het is het asielcentrum of het donkere, moerassige woud 
tussen Polen en Wit-Rusland.  
 

Door de geboorte te laten plaatsvinden in een kribbe, trekken de evangelisten de draad 
door van Johannes, die ook afstand deed van het comfortabele priesterhuis van zijn vader, om te 
gaan wonen in de woestijn. Kribbe of woestijn i.p.v. een paleis, het is een totale omkering, een 
bekering om het leven van de armen te delen.   
 

Toch betekent ‘bekering” niet dat we allemaal terug moeten naar een stal. Geen 
mensenkind zou in een stal mogen geboren worden. Een stal betekent ook de stank en het vuil van 
de dieren. Het betekent ook het rommeltje dat wij mensen er soms van maken. 

Dit beluisteren we in het volgende gebed:  
 

Heer, 
geef ons de moed 
om schoon schip te maken, 
om wat uit te mesten 
en plaats te maken voor U. 
Een beetje plaats 
- voldoende voor een kind – 
vindt Gij al genoeg, is het niet? 
 
Heer, 
ons hart lijkt soms een stal 
vol tegenstrijdige gevoelens, 
een rommel van complexen, 
een nest vol kleinzerigheid, 
onder een laag grijze stof 
van pretentieuze oppervlakkigheid, 
met een kribbe 
die helemaal gevuld wordt 
met het lieve ‘ik’... 
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Heer, 
zoals ieder jaar 
kijken wij uit naar Uw komst. 
We verwachten U, 
maar waarschijnlijk te passief… 
 
Mag ik jullie nu uitnodigen om elk voor zich bij dit beeld van de stal stil te staan.  
We kunnen ons daarbij de vraag stellen: wat kan ik opruimen in mijn dagelijks bezig zijn? 
 
Stiltemoment   
met zachte harpmuziek op de achtergrond 
 

Het geboorteverhaal begint bij keizer Augustus, heerser over de Romeinse staat, een 
wereldrijk. Heel de wereld voelt de gevolgen van zijn macht en heerszucht. Een keizer die als god 
aanbeden werd.  
 
Maar wie belangrijk is in dit Bijbelverhaal, is niet de keizer maar wel de groep herders. Mannen die 
niet hoog aangeschreven staan, ook niet bij hun eigen godsdienstige leiders. Want herders gaan 
niet naar de tempel, ze kunnen ook niet lezen en schrijven, ze mogen zelfs niet getuigen voor de 
rechtbank.  
Maar juist aan hen wordt de blijde boodschap het eerst verkondigd, omdat ze eenvoudig en 
ontvankelijk zijn. Omdat ze weten dat ze kwetsbare mensen zijn en nood hebben aan 
verbondenheid.  
 
In dit symbolisch verhaal valt ook op dat de herders geraakt worden door die blijde boodschap. En 
spontaan gaan ze overal hun ervaring vertellen.  De herders zijn hier de oproepers: ze brengen het 
goede nieuws naar buiten. Oproepers halen het beste van de medemens naar boven. Het zijn 
mensen die zo belangrijk zijn in je leven, dat ze eigenlijk onbetaalbaar zijn.  
Dit beluisteren we in volgende mijmering:  
 
“Onbetaalbaar” (Kris Buckinx) 
Ze zijn onbetaalbaar,  
de mensen die ons oproepen  tot de blijde boodschap  
zij die een neus hebben voor de kleine noden van hun buren, 
zij die maar een half woord nodig hebben om te verstaan, 
zij die altijd iets extra in de ijskast hebben voor een plotse gast. 
 
Ze zijn onbetaalbaar, 
zij die steeds weer de vinger op de open wonde leggen, 
zij die geduld opbrengen voor altijd weer dezelfde vragen, 
zij die tegen beter weten in toch maar opnieuw beginnen. 
 
Ze zijn onbetaalbaar, 
zij die achter regels en wetten de mens zien, ook de sukkelende, 
zij die begrip opbrengen voor hen die zich de derde keer stoten, 
zij die willen geloven dat mensen op hun manier echt hun best doen. 
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Ze zijn onbetaalbaar 
zij die met open ogen leven en met een open hart, 
die weten dat zelfs rechtvaardige wetten 
mensen niet altijd tot hun recht laten komen. 
Ze zijn onbetaalbaar, die oproepers…  
 
We willen jullie weer uitnodigen persoonlijk in stilte na te denken over de vraag: Wie is voor mij 
onbetaalbaar in mijn leven?  
 
Stiltemoment met zachte harpmuziek op de achtergrond 
 
Kerstlied: Wij komen tezamen, het lied van de herders.  
 

Kijk ook even naar de plaats die Maria inneemt in dit verhaal. De komst van de herders is 
voor Maria iets wat ze niet goed begrijpt. Het roept bij haar verwondering op, zoals ze ook niet 
begrijpt waarom er voor haar geen plaats was in de herberg, waarom Jezus in een kribbe moest 
geboren worden. Maria maakt in dit verhaal mee, wat wij wellicht ook al hebben beleefd: dat wij 
dikwijls niet zien waartoe de liefde ons brengt.  We moeten onze zekerheden loslaten, een 
avontuur aangaan. De reactie van Maria kan ons iets leren. Zij kan afstand doen van haar eigen 
verwachtingen, ze komt los van haar eigen ik, om onvoorwaardelijk de weg van Jezus te gaan, om 
te geloven in het onbekende pad van de liefde.  
Zo heeft Carlos Desoete het verwoord in de bezinning “Geloof het maar”.  
 
Geloof het maar (C. Desoete)  
 Geloof het maar, 
 jij kleine mens, 
 kleine gemeenschap: 
 je bent het zout der aarde. 
 Je hebt alles in je 
 om smaak te geven aan het samenleven, 
 om goed te zijn en goed te doen. 
 Er is een kracht in jou 
 die mensen beter maakt. 
 Geloof het maar en maak het waar. 
 
 Geloof het maar. 
 Jij, kleine mens, 
 kleine gemeenschap: 
 jij bent licht 
 voor de wereld om je heen. 
 Licht van liefde, 
 licht van toekomst 
 van Ik zal er zijn voor u. 
 Laat zijn licht maar toe in jou 
 en straal het uit 
 in wat je zegt en doet. 
 Geloof het maar omdat God in jou gelooft 
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 Ook hier nodig ik jullie uit stil te staan bij de vraag:  
Waar ga ik onvoorwaardelijk naar anderen toe?  
Hoe probeer ik die boodschap van Jezus concreet te beleven? 

 
 Stiltemoment met zachte harpmuziek op de achtergrond 
 
Deelmoment:   
 
 Wie kan iets laten opklinken van wat je geraakt heeft bij die drie vragen:  
  - Wat kan ik opruimen in mijn dagelijks bezig zijn?  
  - Wie is voor mij onbetaalbaar in mijn leven?  
  - Hoe probeer ik die boodschap van Jezus concreet te beleven?  
 
 Na het deelmoment zingen we het lied Stille wordt de nacht geboren 
 

Geloofsbelijdenis  (naar Carlos Desoete)  

  
 Ik geloof in God die heet: 
 "Ik zal er zijn voor allen, niemand uitgesloten." 
 Hij is de kern, de bron van onze solidariteit. 
 Op Hem wil ik mijn inzet afstemmen 
 en Zijn naam maken tot de rode draad van mijn leven. 
 Ik geloof in Jezus van Nazareth, de Christus,  
 het levende verzet tegen iedere uitsluiting. 
 In Hem heeft onze God 
 handen en voeten gekregen. 
 In Hem is Zijn naam werkelijkheid geworden.  

Ik geloof dat Hij niet vergeefs heeft geleefd en niet vergeefs is gestorven, 
 maar dat Hij elke dag opnieuw verrijst 
 in mensen die vandaag 
 zijn solidariteit met de uitgeslotenen belichamen. 
 Ik geloof in Gods Geest, 
 die ook vandaag mensen bezielt en aanzet 
 om Jezus' manier van leven tot de hunne te maken en de weg te gaan van breken en delen, 

van goedheid en gerechtigheid, 
 van liefde en vrede, 
 altijd weer ten bate van de minsten. 
 Ik geloof in Hem die heet: "Ik zal er zijn voor u".  
 En ik weet en besef: Zijn Boodschap is te doen.  
 Amen. 
 
 Voorbeden  
 

Wat ons geraakt heeft in het kerstverhaal, willen we nu ook verwoorden in de vorm van 
voorbeden.  
Enkele mensen onder ons zullen die voorbeden brengen. 
Na elke voorbede zingen we het lied: Waar mensen elkaar in ’t leven dragen… 
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Lezer 1 

 Stel je prioriteiten  
  
 Soms is kerst, kerst niet meer 
 Lekker eten, chique kledij, dure pakjes, 
 Waar is daar de eenvoud van Jezus? 
 Jezus geboren in een stal. 
 Hij die kwam voor de kleine mens 
 kansarmen, 
 vluchtelingen, daklozen, zieken …. 
 Wij kunnen ook kiezen 
 voor hen die ons nodig hebben. 
 Het is een kwestie van prioriteiten. 
 Er zijn nog zoveel noden. 
 Laten we zingen : Waar mensen elkaar in ’t leven dragen… 
  
 Lezer 2  

 Doe wat je doet met plezier 
 
 Laat ons niet veroordelend en té kritisch zijn. 
 Stop met klagen, 
 corona maakt het sowieso moeilijk. 
 Laat ons voor anderen licht zijn, 
 niet groots of meeslepend, 
 maar vriendelijk, ja positief. 
 Er is zo veel eenzaamheid. 
 Wij zijn lichtdragers in navolging van Jezus. 
 Laten we zingen: Waar mensen elkaar in ‘l leven dragen… 
 
 Lezer 3 

 Straal het uit en ga naar de anderen 
 
 In onze zetel komen we weinig mensen tegen.  
 We hebben allemaal talenten, 
 kom er mee naar buiten 
 Ga er mee naar anderen. 
 Een telefoontje… 
 Een wandeling met iemand…  
 Een helpende hand…  
 Een verrassing…  
 Een ziekenbezoek…  
 Ga naar de andere toe en luister…  
 Blijf luisteren. 
 Dan zijn we pas echte lichtbrengers…  
 Laten we zingen: Waar mensen elkaar in ’ t leven dragen… 
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Tafelgebed   
 Eens, lang geleden, is de mens begonnen  
 met zaaien en maaien, met dorsen en malen,  
 en hij bakte het eerste brood, 
 om goed van te eten 
 en dan weer verder te gaan. 
 
 Eens, lang geleden, is de mens begonnen 
 met planten en sproeien,  
 met plukken en persen,  
 en hij vulde de eerste beker met wijn, 
 om goed van te drinken 
 en dan weer verder te gaan. 
 
 Eens, lang geleden, is een mens begonnen 
 met zoeken en vinden, 
 met geven en delen, en hij nam het brood en de beker 
 en werd de eerste die zei: 
 brood met anderen gedeeld 
 en wijn voor anderen verschonken, 
 om mens van te worden 
 en dan weer met velen verder te gaan. 
 Allen  
 Eens, ooit, nog hoeveel eeuwen kan het duren,  
 zullen we leven, voorgoed en zonder angst, 
 van geven en ontvangen, van aanzien en beminnen, 
 en voor het eerst zullen wij weten,  
 dat liefde is gedeeld en leed vergeten,  
 dat de hemel de aarde is, 
  
 brood delen en drinken Er wordt achtergrondmuziek gespeeld 
 
Klinken op mensen en dingen  
 

Onze Vader 
 
 ONZE VADER die in mensen leeft 
 moge in ons leven uw Naam geheiligd worden.  
 Moge in ons samenzijn uw Rijk zichtbaar worden.  
 Moge in onze dagelijkse inzet Uw wil gebeuren als een teken en een oproep 
 voor mensen op aarde. 
 
 Maak ons voor elkaar en voor de wereld  
 tot leven gevend brood, tot krachtig voedsel  
 van vriendschap en vertrouwen, 
 van perspectief en hoop. 
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 Maak ons over fouten en tekorten heen,  
 tot mensen van vergeving en vrede,  
 zoals Gij het zijt voor ons. 
 
 Maak ons vrij van angst 
 en van alles wat denken en doen verlamt.  
 Laat ons niet verzinken in de bekoring van middelmatigheid, 
 maar wees voor ons kracht en uitdaging  
 om ten volle te leven 
 in eeuwigheid en ook vandaag. 
 
Vredeswens en zending 
 
 We kunnen licht brengen bij mensen kortbij. 
 We kunnen ook betrokken blijven op zoveel mensen veraf; geraakt worden  
 door hun situatie in armoede, oorlog, uitsluiting… 
 Durven wij onze wens ook blijven uitspreken als we overmand worden door 
 machteloosheid?  Willen we blijven geloven in de lange weg naar een betere wereld?  
 
 Samen: Franciscaanse zegenbede 
 
 Moge God ons zegenen met onrust bij gemakkelijke antwoorden,  
 halve waarheden en oppervlakkige relaties  
 zodat er diepgang vanuit ons hart moge leven. 
 
 Moge God ons zegenen met boosheid over onrechtvaardigheid,  
 onderdrukking en uitbuiting van mensen,  
 zodat we werken voor rechtvaardigheid, vrijheid en vrede. 
 
 Moge God ons zegenen met tranen die we plengen voor hen 
 Die lijden door pijn, verwerping, honger en oorlog, 
 zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost. 
 
 En moge God ons zegenen met zoveel dwaasheid dat we  
 geloven een verschil te maken in de wereld, 
 zodat we kunnen doen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is. 
  
Symbool 

Wellicht beseffen we bij het einde van dit moeilijke coronajaar 2021 hoe belangrijk het is om 
samen te komen, ons te laten inspireren door de Blijde boodschap en door de manier 
waarop we die boodschap proberen te beleven. 
In deze kersttijd geven wij geschenken aan mensen die ons dierbaar zijn.  
Wij kunnen zelf ook geschenk zijn voor elkaar.  

 Ook in deze gemeenschap van Het Veer ervaren wij zoveel zorg en  
 verbondenheid voor en met elkaar. 

Daarom een strikje voor elk van jullie, als symbool van “geschenk- zijn”  
voor elkaar hier en voor vele anderen in onze bredere omgeving. 
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Slotlied: “Nu sijt wellekome” 
 
 
Mededelingen 
 
Met dank voor jullie meevieren……   Heel fijne kerstdagen. 
 
Bronnen: 
 
 - Powervrouwen-Gods purpose 
 - Eric Vandenberghe, Van U is het Woord 
 - Hendrik Hoet, Lucas aan het woord 
 - Jan Peeters redacteur Ignis webmagazine 
 - Link met Welzijnszorg : Campagnefilm   Onbetaalbaar? Onaanvaardbaar!  
 - Franciscaanse zegenbede – Ruth Fox 
 

           Jos, Gerd, Raf 


