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Welkom  
 
Openingslied    Uit uw hemel zonder grenzen 
 
Voorstelling van het thema 
 
Welkom op de kerstviering van onze basisgemeenschap Het Veer. 
 
We komen nu al een aantal zondagen samen rond de encycliek van paus 
Franciscus: Fratelli tutti, allemaal elkaars broeders en zusters.  
Maar als je de wereld vandaag bekijkt, lijkt zich wel de omgekeerde beweging 
voor te doen. Met voorop de alles overheersende doem van de oorlog in 
Oekraïne. Beelden die ons meer treffen dan de rampspoed die zich elders in de 
wereld voordoet. Het onnoemlijke kwaad dat eerder onder meer in Grozny en 
Syrië lelijk tekeer is gegaan, speelt zich nu af aan onze voordeur. We worden er 
met de neus op gedrukt en we zijn er niet meer gerust in. Polarisatie viert hoogtij, 
compromissen sluiten wordt almaar moeilijker, de mogelijkheid om rond de tafel 
te gaan zitten komt zelfs niet meer ter sprake, en met de waarheid wordt 
dagelijks een loopje genomen. 
 
Hoe kan je in zo’n wereld nog Kerstmis vieren? 
 
Maar moeten we de vraag niet anders formuleren? Wat vieren we eigenlijk met 
Kerstmis? Als we er de verjaardag van een historische gebeurtenis van maken, 
zitten we met veel vraagtekens. In het oudste evangelie, dat van Marcus, staat 
geen woord over de geboorte van Jezus. Dat geldt ook voor Johannes. Enkel 
Mattheüs, maar vooral Lucas hebben een resem elementen aangebracht om de 
grootsheid van dat gebeuren in de verf te zetten. Een stal, een os en een ezel, 
herders en engelen … Historische correctheid moeten we daar niet te veel achter 
zoeken.   
 
Door de eeuwen heen is dat verhaal van de geboorte een eigen leven gaan 
leiden, met alle tierlantijntjes en sfeermakerij die met de zonnewende verweven 
werden. De secularisering heeft ervoor gezorgd dat vandaag enkel nog de 
tierlantijntjes en de lichtjescarrousel overblijven. De reclamewereld heeft dat 
begrepen en is haast geruisloos overgeschakeld van Christmas naar X-mas. Een 
feest dat we zouden kunnen omschrijven als een babyborrel waarop familie en 
vrienden worden uitgenodigd, maar waar niemand nog lijkt te weten wie de 
baby is.   
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Wij willen vandaag Kerstmis belichten vanuit een andere invalshoek: die van de 
menswording. En we bedienen ons daarvoor van de aanhef van het 
Johannesevangelie: het Woord dat in het begin bij God was, is vlees geworden 
en heeft onder ons gewoond. 
 
Dat Woord dat eeuwenlang door de profeten was uitgedragen, het Woord dat 
ons leerde hoe mensen ten diepste vervulling, geluk, vrede … God vinden, hoe 
ze gered kunnen worden, dat Woord werd belichaamd door Jezus. Hij toonde de 
weg en leefde ons voor hoe mensen ten volle mens kunnen worden, hoe het 
goddelijke dat ieder mens in zich draagt – het beeld van God – naar boven kan 
komen. Met Jezus kreeg het verhaal van de menswording een nieuwe dimensie.  
 
Niet het perspectief dat ons met een historische blik doet terugkijken. Wel dat 
van een verhaal dat wij vandaag mee vorm moeten geven in een wereld die daar 
grote behoefte aan heeft, maar dat blijkbaar niet wil inzien. Daarom is Kerstmis 
nog een lange weg te gaan. Daarom is Kerstmis een opdracht.   
 
Laten we dan de paaskaars en de vierde adventskaars aansteken. 
 
Openingsgebed 
 
Eeuwige, 
ons geloof in het leven krijgt het dagelijks zwaar te verduren 
door beelden van oorlogsgeweld, 
door fake news en onheilsberichten 
die aanhoudend over ons worden uitgestort en ons bang maken. 
Sterk ons vertrouwen en leer ons spreken met uw woorden, 
woorden van mededogen en tederheid, 
van aandachtig geduld en van doorgaan ondanks alles, 
woorden van barmhartigheid voor elke mens, 
menslievende woorden,  
woorden met een boodschap die Jezus ons heeft voorgeleefd. 
 
Lezing: De menswording  
 
Het wonder van de menswording gebeurt 
niet in een zee van licht, 
niet in straten vol glitter, 
niet in verblindende veelheid 
en ver van wie uit is op macht. 
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Maar naamloos, geborgen, 
misschien in het holst van de nacht. 
 
Op plaatsen, ontelbaar, 
waar leven wordt doorgegeven, 
waar het brood van vertrouwen 
vanzelfsprekend met ieder gedeeld wordt, 
waar niemand te min is, 
geen levende ziel onbelangrijk. 
Waar je als vreemde een thuis vindt, 
waar eenzaamheid wordt geheeld 
en pijn niet vergeten, 
angst niet meer hoeft. 
 
Waar men grootmoedig een stap zet, 
en één en nog één, 
naar verzoening en eindelijk vrede. 
 
Het kind van de hoop 
wordt steeds weer geboren 
uit mensen. 
 
God, wat een wonder. 
 
Lied  Nieuwe mens in ons geboren 
 
Evangelie: Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. 
(Johannes 1, 1-18)  
 
Duiding – stiltemoment 
 
Het evangelie dat we zonet hebben gelezen, overspant het liefdesverhaal tussen 
God en mens, zoals het in de Bijbel van Oud naar Nieuw is verwoord. Verwoord 
is hier letterlijk te nemen. Profeten hebben het uitgeschreeuwd, overtuigd dat 
ze met hun boodschap het licht en het volle leven zouden brengen. Maar het licht 
scheen in de duisternis, en de duisternis nam het niet aan.  
 
De laatste gezant die ernaar verwees was Johannes. Niet hij was het licht, maar 
hij kwam getuigen van het licht. 
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Het verhaal mondt uit in de komst van Jezus in deze wereld. Hij belichaamt de 
lang verbeide boodschap van licht en het volle leven, de mens zoals God hem 
gedroomd had: Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. 
 
Maar tot tweemaal toe wordt herhaald dat het mens geworden woord botste 
met de wereld waarin het terecht was gekomen: 
Hij was in de wereld, de wereld was door Hem geworden, en toch erkende de 
wereld Hem niet. Hij kwam in het zijne, maar de zijnen aanvaardden Hem niet. In 
de menswording is het kruis al aanwezig. 
Aan allen echter die Hem wél aanvaardden, aan hen die in zijn Naam geloven, 
gaf Hij het vermogen om kinderen van God te worden, om ten volle mens te 
worden zoals Jezus. 
 
Hier komt de tegenstelling tot uiting tussen de wereld waarmee wij dagelijks 
geconfronteerd worden en die andere wereld die wij het Rijk Gods noemen. 
Twee werelden waarvan de logica diametraal tegenover elkaar staat. De ik-eerst-
wereld van macht, hebzucht, uitbuiting, corruptie, oorlog in Oekraïne en in 
andere contreien, de wereld van wapengekletter, van winnaars en verliezers, 
van mannen, vrouwen en kinderen die op straat moeten slapen …  
En daartegenover een plek waar mensen als broeders en zusters proberen 
samen te leven, fratelli tutti, waar ik de andere laat voorgaan, waar mededogen 
en barmhartigheid de toon zetten, waar gerechtigheid heerst, maar waar ook 
berouw en vergeving geen ijdele woorden zijn, waar stapvoets de weg wordt 
gegaan naar verzoening en vrede (verwijzing naar de witte lintjes van Pax 
Christi). 
…….. 
Met de menswording zoals Jezus die heeft voorgeleefd schieten we niets op als 
we er een historische gebeurtenis van maken. Dan is het kruis het einde. Maar 
ons geloof is een verrijzenisgeloof. Dat betekent dat wij de menswording zoals 
Jezus die heeft voorgeleefd, willen voortzetten, dat het onze betrachting is Jezus 
vandaag in ons te laten geboren worden. De menswording is een opdracht voor 
elk van ons, elke dag opnieuw, elke dag Kerstmis.  
 
In Hof Zevenbergen, het bezinningscentrum in Ranst, bestaat er een Beweging 
van Menswording. Hof Zevenbergen is lang bewoond geweest door zusters van 
het Convent van Bethlehem. Met een duidelijke link dus tussen menswording en 
geboorte.  
De lekengemeenschap die vandaag het centrum beheert, heeft de spiritualiteit 
van de zusters, die van de menswording, overgenomen als vertrekpunt voor haar 
activiteiten. In 2011 schreven ze een basistekst uit die vandaag nog op hun 
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website staat te lezen en een leidraad voor menswording vandaag kan zijn voor 
ons allemaal. Ik citeer enkele passages: 
  
Het verlangen naar menswording, naar volheid van leven is gegrift in het hart 
van elke mens. 
Wij geloven dat de weg naar die levensvervulling niet ligt in een individualistisch 
streven naar macht, bezit of genot, maar in het doordringen tot in onze diepste 
kern.  
 
In het recht doen aan wie je ontmoet, in het helpen opstaan uit onmacht, 
verdrukking en lijden ervaar je iets wat boven jezelf uitstijgt. Een mens kan maar 
groeien in het zorgzaam contact dat we Liefde noemen. 
 
In die liefdesdynamiek komt een mens steeds meer tot ontplooiing en wordt zo 
meer en meer wie hij wezenlijk is. 
 
Jezus van Nazareth is ons voorgegaan op die weg van menswording. Ook hij heeft 
gaandeweg ontdekt waar zijn diepste roeping en zijn uiteindelijke bestemming 
lag. Hij vond die weg in een permanente dialoog met zijn Vader en in voortdurend 
contact met mensen die een appél op hem deden.  
 
In Jezus kreeg Gods eigen naam Ik zal er zijn gestalte. Zijn aanwezigheid werd 
tastbaar. Hij is voor ons de Christus, de volkomen mens, die helemaal gegeven is 
en toch helemaal zichzelf.  
 
Wij geloven dat elke mens geroepen is om dezelfde weg te gaan, om ten volle 
een mens te worden in wie Gods goedheid en menslievendheid duidelijk worden.  
 
Daarbij beseffen we ten volle dat ieder daarin zijn eigen weg mag gaan, maar we 
beseffen evenzeer dat wij elkaars steun nodig hebben op die weg van de 
menswording. 
 
Geloofsbelijdenis 
 

Ik geloof in de menswording 

als een verlangen van ieder mens 

om zich gelukkig te weten 

als een te realiseren weg 

die met vallen en opstaan 

op een eigen wijze wordt gegaan 
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in zorgzaam contact met anderen 

en met al wat een mens omringt 

  

Ik geloof in de menswording 

als een liefdesavontuur 

tussen God en ieder mens 

dat zich ten diepste toe getoond heeft 

in Jezus van Nazareth 

 

Ik geloof in de menswording 

als doel en zin van mijn leven 

als leidraad voor mijn keuzes 

als oproep om anderen hierbij 

tot steun te zijn 

tot voltooiing van deze wereld 
 
Lied nr. 73 Geen weg is te lang 
 
Voorbeden 
 
Zelfs in de meest uitdagende dagen, wanneer niets meer lijkt te kloppen en de 
ene frustratie zich stapelt op de andere, zelfs dan gaat de natuur haar weg. Het 
ritme van het leven zet zich verder en nodigt ons uit niet op te geven en het beste 
in onszelf naar boven te halen. We kunnen een verschil maken, elke dag opnieuw. 
De kracht van de schepping in ons  laat zich niet kisten. 
 
Als wij mensen zijn voor het licht geboren, 
laten wij dan door de nacht gaan 
en wakend uitzien naar een glimp van dageraad. 
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. (nr. 19) 
 
Als wij mensen zijn die om vrede vragen, 
laten wij zelf dan woorden spreken 
van genade toegenegen naar elkaar. 
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
 
Als wij mensen zijn die Gods heil verwachten, 
laten wij dan muren slopen 
en ontbinden wat uit onrecht is ontstaan. 
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
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Als wij mensen zijn die zijn Naam bezingen, 
laten wij om kleinen geven 
en de vreemde onderbrengen in ons hart. 
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
 
Tafelgebed 
 
God is in advent. 
Hij wacht op de volheid der tijden 
Hij wacht op de menswording 
van de mens:  
Zijn raadsel op aarde. 
Hij is nog klei 
en kleeft nog aan het slijk 
en grijpt en klauwt 
en bijt voortdurend van zich af. 
 
Maar soms wordt in die klei 
Gods levensadem voelbaar 
als mensen samen 
aan de lange tafel gaan, 
de lange tafel van de wereld, 
als zij de gaven van het leven, 
brood en wijn, 
aan elkaar geven, 
als zij elkanders liederen leren zingen 
en luisteren naar elkaars gedachten. 
 
God, uw adem in ons leven … 
uw adem gaat door elk woord van troost 
en van vergeving, 
gaat door elk woord 
van deemoed en berouw. 
Zo ben ik uw advent, 
uw kleine ademtocht 
op de eeuwig-lange weg 
van de menswording van de mens: 
uw raadsel tussen de hemel en de aarde.  
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Onze Vader 
 
Omdat zoveel mensen gekrenkt worden 
en niet genoemd bij hun naam, 
omdat anderen Uw naam misbruiken om medemensen te verdrukken of het 
zwijgen op te leggen,  
maar ook omdat mensen hun broeders doen opstaan als vrije mensen, zeggen 
wij met kracht: 
Uw naam worde geheiligd. 
 
Omdat mensen samenkomen voor rechtvaardigheid, 
omdat muren afgebroken worden,  
omdat kleine mensen samen groot worden, 
omdat Uw schepping nieuwe kansen krijgt tot leven  
door ons die bouwen aan een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, 
zeggen wij met geloof: 
Uw Rijk kome, Uw wil geschiede. 
 
Omdat miljoenen mensen het uitschreeuwen:  
‘wij hebben honger, wij gaan dood’, 
omdat miljoenen mensen niet inzien dat overvloed hen ziek maakt, 
maar ook omdat mensen tegen de stroom durven in gaan 
door anders te eten, anders te leven …,  
zeggen wij met nieuwe hoop: 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
 
Omdat mensen fouten maken, naar links, naar rechts en rechtdoor,  
maar ook omdat mensen nieuwe kansen krijgen 
op de weg die leidt naar leven en wij erbij mogen zijn 
waar mensen vallen en opstaan, 
zeggen wij met woorden van hoop: 
Vergeef ons onze fouten, zoals ook wij aan anderen vergeven. 
 
Omdat we ons laten verleiden door valse goden van kortstondig geluk, 
maar ook omdat mensen ‘neen’ zeggen tegen de ‘mammon’ 
en de dwingelandij van eigenbelang eerst,  
omdat mensen respect opbrengen voor de medemens en moeder aarde, 
zeggen wij met moed en volharding: 
Laat ons aan de verleiding weerstaan  
en maak ons vrij van alle kwaad. 
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Vredeswens 
 
Moge de vrede van de Heer met ons zijn. 
En laat ons elkaar die kracht en vrede toewensen. 
 
Lied   Vrede, vrede, vred’ op aard aan alle mensen … 
 
Delen van brood en wijn   
 
Heildronk en wensen 
 
Bezinning 
 
In de koude nachten 
van je leven 
een Maria of Jozef 
op je weg tegenkomen, 
 
een mens die zich  
kwetsbaar en mild 
durft open te stellen, 
 
zijn armen als een deken 
om je heen slaat 
en je zo genoeg warmte 
en geborgenheid geeft 
 
om verder te kunnen gaan 
of je te laten thuiskomen. 
 
Slotgebed 
 
Gebed voor de jaarwisseling 
 
Heer, laat ons niet wonen in het verleden, 
noch ons zorgen maken over de toekomst. 
We kunnen niet ongedaan maken wat is geschied, 
we kunnen niet voorzien wat gaat komen. 
Laat ons in plaats daarvan wonen in uw vrede, 
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liefhebben en geliefd worden, 
genezen en genezen worden. 
 
Wij geven het verleden aan u 
en rusten in uw vergeving. 
Wij geven de toekomst aan u 
en rusten in uw Liefde. 
 
Wij leven in uw licht, 
open onze ogen opdat we zullen zien. 
We leven in uw liefde, 
laat uw liefde door ons stromen 
tot vervulling van uw koninkrijk.  
 
Lied   Stille wordt de nacht geboren 
 
Mededelingen 
 
Met dank voor het meevieren en voor de helpende handen 
Guido & Paula 
 
 
Inspiratiebronnen: 

 
 Kathleen Boedt  (bezinning) 
 Kris Gelaude  (1e lezing en voorbeden) 
 Ann Vandenhoeck  (inleiding voorbeden) 
 Manu Verhulst  (tafelgebed) 
 Jan Wolsheimer  (slotgebed) 

 
 Hof Zevenbergen   (duiding en geloofsbelijdenis)  

 
 Marc Chagall  (afbeelding cover) 


