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Te laat
Ik wilde dit jaar
voor de eerste keer
bij de geboorte
van Jezus zijn

maar ik kwam
te laat
want Jezus was
al geboren
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Buiten

De ster
stond stil
dit jaar.
Zij heeft
mij niet
heenbewogen
naar de plaats
waar Jezus
was geboren.

Ik stond
alleen
buiten in
het veld
waar alleen
de beesten
mij vroegen
waar Jezus
was geboren.



  6   7

Voorbij

Als in een glijbaan
is Kerstmis dit jaar
langs mij heen
gegleden.
Toen het langskwam
was ik er niet.
Toen ik er was
was Kerstmis
er niet meer.

Weer wacht ik
het nieuwe jaar
om als het
Kerstmis is
er te zijn
als het er is
om alleen te zijn
in de stal waar
het Kerstmis is.
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Puer 
natus est

We blijven het zingen
tegen de verdrukking in:
dat God geboren wordt
dat God mens wordt.

Menszijn verheven
genoeg voor God
om het zelf
te willen worden.
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Kerstkrans

Een krans van licht
ben jij, Jezus,
pas geboren
in ons midden.

Jij bent het licht
dat wij zien
in de ogen
van een ander.

En als wij liefde
vieren met elkaar
willen wij beseffen
en beleven

dat wij dan zo jou
gedenken en ervaren:
jij bent de kerstkrans
die ons verbindt.
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Geboorte-
vreugde

Kerstmis
is een diep
menselijk gebeuren
in God

Licht wordt
de sluier opgelicht
vati het mysterie
van Gods liefde
voor de mens.

Kerstvreugde
mag ons vervullen
om de vreugde van
Gods menswording.
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Koningsfeest

Driekoningen is het koningskleed
over de schouders van de mensheid
het kind van God dat wordt
geboren in een stal.

Driekoningen is de verheerlijking
van alle menszijn op aarde.
God wordt eeuwig mens en breekt
door de sferen van vergankelijkheid.

Zonder Driekoningen is er slechts
de naakte geboorte van een kind.
Zonder Driekoningen is Jezus het kind
dat vergeten ligt in een stal.

Met Driekoningen buigt zich
heel de kosmos over de mens.
Met Driekoningen buigt zich
heel de kosmos voor God.
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Het Kerstfeest 
van God
Wat zou ik heimwee hebben
in de hemel wanneer daar
geen Kerstmis wordt gevierd.
Maar het wordt in de hemel
gevierd in het echt.

Alles wat was en is wordt
in de hemel gevierd
herdacht herleefd,
en God maakt daar heel
het aardse leven mee.

Jezus heeft de wonden
nog van de kruisiging
nog de wond in zijn zij
nog het naveltje
van zijn geboorte.

Weer is er het Kindje
met Maria en Joseph
de herders de wijzen
schapen en kamelen
en mensen er omheen.
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O-Antifonen
0, die antifonen,
die liederen vooraf.
Zij vonken
van verlangen,
zij branden
als heimwee
in mijn ziel.

Ik bid dat zij
mij eenmaal
zullen verteren
om in het einde
van begeren
de nacht der stilte
in te gaan.


