Preek 4 advent 2015
In het straatbeeld is de kerstsfeer al enkele weken zichtbaar, lichtjes, kerstmarkten
shoppende mensen wellicht morgen al ook in kerk stilaan. hier staat al de kribbe.
Toch durf ik mij de vraag stellen wat hebben de kerstfeesten 2015 nog te maken met het
originele kerstfeest.. ( had toen die naam niet)
Toen was armoede troef nu toch wel rijke overvloed.
en of velen nog aan God denken is voor mij al lang een serieuze vraag voor mij.
Veel priesters hebben daar mee schuld aan door te blijven vasthouden aan he verhaal van
de H Geest, en wanneer mensen dit als ongeloofwaardig beschouwen (terecht) dan wordt
het kind met het badwater verworpen.
En toch is n nog iets wezenlijk gelijk van het “oude” verhaal en kerstfeest van nu. . Het
kerstfeest is het gezinsfeest bij uitstek. In het dagelijks leven gaat aandacht naar werk,
presteren, soms files, sport ontspanning jammer genoeg ook nieuws met verschrikkelijke
dingen, terreur, jongeren die dood gereden worden;
maar gelukkig in meeste gezinnen is het kerstfeest is toch het feest van gezin.
En als iemand sterft , en de priester vraagt wat was belangrijk in zijn of haar leven, dan komt
vaak naar voor zijn of haar liefde voor echtgenote, kinderen en zeker kleinkinderen.
Ja kerstmis het gezinsfeest zeker zolang de ouders mogen leven. Jammer genoeg komt daar
soms een einde aan wanneer ouders gestorven zijn gelukkig zijn kinderen dan vaak ook
grootouders geworden en kan het feest verder blijven doorgaan.
daarom wil ik vandaag nog even denken aan mensen die dit jaar hun vader of moeder
moesten ten grave dragen en zeker aan zij die een kind verloren.
of aan mensen die op kerstdag naar de kliniek zullen moeten trekken
en ook wel aan zij die misschien zouden willen vieren, maar waar moeder of vader moeten
werken. ook ‘s nachts
Maar het is het familie feest
ja zoals toen gaat het nu gaat over een kind waar wij bij elke geboorte zo ontroerd door zijn,
gaat het over ouders, intussen al wat gevarieerd, ( vroeger man n vrouw, nu vrouw, vrouw,
man - man, gehuwd, samenwonend)…maar mensen die bekommerd blijven. om het kind
Als het kind klein is soms angstig aan de deur luisteren naar de adem van een ziek kind, maar
ook wat groter bekommerd zijn school prestaties, hopelijk waren ze vrijdagavond op het
rapport goed.
En eenmaal grootouder nog meer bekommerd om kleinkinderen.
ik mocht enkele kerstvieringen met scholen meemaken
Telkens sta ik verwonderd dat dit oude verhaal, zo levensecht door kinderen wordt
gespeeld. Velen mogen meedoen.. er is maar een die Maria of Jozef kan spelen, maar het
aantal herders is niet bepaald en er kunnen ook veel engelen meedoen en al denken ze op
dat moment niet aan terreur - gelukkig – blijven ze ergens roepen om vrede. Dat wil
gelukkig nog veel mensen !!!
De koningen zijn wel beperkt tot drie maar de kinderen erkennen zich allemaal in de
geschenken, de cadeautjes want al is sint Nikolaas nauwelijks weg de pakjes zijn zeker
belangrijk
Dit jaar heb ik even stil gestaan bij de os en de ezel.
En gevraagd wie zouden die nu zijn. Ze vonden het niet zo rap: ja pastoors stellen soms
moeilijke vragen maar ik zei de grootouders.
Zij zijn in hun leven de ezel en de os

de ezel ooit verwijt maar belangrijk grote oren om te horen, en nog belangrijker om te
luisteren
Dat doen groot ouders zeker
Ze kunnen dragen, en vooral ook verdragen, ja woorden met een “ver” zijn meestal
moeilijker
geven, vergeven, antwoorden, verantwoorden, dragen verdragen
een ezel is koppig, toch soms een goede eigenschap. Koppig trouw grootouders zeker
Os in de ontwikkeling landen zijn trekdieren de ploeg de kar. Veel grootouders misschien
nog de volgende dagen tijden vakantie als ouders nog moeten werken
en dan iets wat zij niet verstaan, moeten ook niet - bij ons wordt een os gekweekt om zich te
laten opeten. Wel ik den dat veel groot ouders dit doen, niet letterlijk –ze hebben snoep of
lievelingseten, maar zeker in hun manier van denken, leven.
Ik stel de vraag waar God is? Allemaal kunnen wij voor elkaar zo goed als God zijn.
John Dekimpe 149 december 2015

