
 MENSWORDING



Kerstmis

het gaat Kerstmis
worden

het zal Kerstmis
zijn

ik wil Kerstmis
worden

ik wil Kerstmis
zijn

mens worden
in het heelal

mens zijn
op stal



Gemeenschap
De liefdes-gemeenschap

van God
de Heilige Geest

met Maria
bracht Jezus voort

Maria was negen maanden
zwanger van God

en baarde toen
de Zoon van God

Maria bracht
een mensenkind voort
dat een Godekind was

God ‘openbaarde’ zichzelf

Dit was de openbaring van
het scheppings-mysterie:

dat bij iedere geboorte van
een meisje en een jongen

God

geboren en herboren wordt



Menswording

Een mysterie
is niet te begrijpen
maar
het bestaat wel.

Wat wij Kerstmis
noemen
is het gebeuren
dat God
de Eeuwige
zelf
in de tijd
geboren wordt
als mens
een mens
zoals Hij die
zelf
gemaakt heeft.

God
blijft niet
verborgen
in de eeuwigheid
maar
wordt mensenkind.



Advent
De kerststal staat, maar
Jezus ligt nog niet in
zijn kribbe. Het dennegroen
geurt door de kinderkamer.
Beiden zijn we in verwachting.

Vandaag is het de achtste december,
feestdag van de onbevlekte
ontvangenis van de mama van Jezus.
Zo noemde zij zichzelf in Lourdes.
We groeten nu ook Maria en Joseph.

Over een dag of veertien zullen
de weeën beginnen. Ook voor Joseph.
Wij wachten in de huiskamer.
Mogen wij de eerste bezoekers zijn?
We zijn zo lang onderweg geweest.

Samen, in elkaars arm op weg
naar Kerstmis om herboren te worden-
de Advent doorlevend, mediterend,
lezend, biddend, luisterend
om samen Kerstmis te kunnen vieren.

Liefste, in God verrezen als een
eeuwige wedergeboorte, we blijven
samen bidden, praten, gezellig zijn,
muziek en mooie zang genieten
en vooral jouw geboortefeest vieren.



Kerstkind
Er werd een zoon
van God geboren.
Menswording van God
Geboorte van God.

God was toen niet
‘achtergebleven’ in
de hemel - zelf werd
God mensenkind.

We weten door dit
Godsgebeuren dat
bij iedere geboorte
God zelf geboren wordt.

Kerstmis: wat een feest
in de hemel als
in de aarde
altijd weer.

O God,
wat een liefde
wat een geboorte
wat een kind.



Hemelse Heerlijkheid

Weer zal het Kerstmis zijn
op aarde zoals in de hemel
waar het mysterie van de
menswording begon
menswording van God begon.

Tweeduizend jaar geleden
ontvouwde zich het wonder
aller tijden: Maria baarde
een Godmenselijk kind.

Ook nu de wereld de weg
kwijt is naar de stal van
Bethlehem, de ster niet meer
weet te staan, is Jezus daar.

Maar in de hemel, in het
heelal, midden tussen alle
hemelingen, staat weer de stal
voor het Kindje dat God is.



Hartjewiegje

Kerstmis
dit jaar nodiger
dan ooit

Het is donker
in de wereld
in de mens

Geen licht
van Godswege
verwacht

Maar na
kerstnacht
volgt kerstdag

Is er plaats
in de herberg
van mensenharten

Kom maar, Jezus,
je wiegje
staat klaar



Tekens van tegenspraak

O Kind Jezus, ik zie U aan
in de kribbe, de lach van uw
eeuwige Vader op uw gezichtje,
uw handjes gespreid om de hele
mensheid te kunnen omarmen,

Maar dertig jaar later
volgden moeite en pijn.
Het gebeurde weer in een
houten krib, maar toen
werd U eraan vastgespijkerd.

God en heel de hemel huilde.
Zelf riep U in een doodskreet
om uw Vader. Uw hart werd met
een lans doorstoken, uw Moeder’s
ziel met een zwaard doorboord.



O God, Jezus, er moest wel,
tegen al deze vernietiging in,
het tegendeel volgen: verlossing
uit de macht van de dood,
verrijzenis en eeuwig leven.

Toen pas kon uw Moeder zich
van de sluier van de dood
bevrijden en U aanzien.
‘Jongen’ riep zij, ‘o m’n jongen
mag ik je weer op schoot nemen?’

Haar tranen stroomden over uw
verwonde lichaam, maar de dood
was overwonnen. God herschiep
het leven. In Moeder’s armen
huilden jullie nog samen uit.



Troost
je vergeet
je geliefde niet
die gestorven is

als je alleen achterblijft
is je geliefde
je levende houvast

alle duizenden dingen
die je je herinnert
en die je samen hebt beleefd

zijn met de overlevende
verbonden als een
doorlopend verhaal

nog beleef je alles samen
het verleden leeft
slechts door elkaar

je kunt bij elkaar
uithuilen - zo hou je je
vast aan elkaar

je geliefde
die gestorven is
vergeet jou niet



Eeuwige Kerstmis

Het grootste hemelfeest
is het Kerstfeest.
Jezus ligt in de
eeuwige kribbe
van de mensheid.

Alle geestelijke
Godswezens, alle
verrezenen van de
mensheid er omheen.
Jezus kind van allen.

Dit is het zoontje
van God de Vader en
van de Heilige Geest.
Heel de kosmos
juicht en knielt.

Het universum
spant zich uit in
oneindigheid en
de Kerstster vult
de sterrenhemel.

Mijn lief, ook jij bent
er bij voor het eerst.
Daarom mag jij
Jezus even uit
de kribbe nemen.



Lief 
herderinnetje

Neem je kind maar uit de kribbe,
kus het, wieg het in je armen,
leg het in het bedje tussen je
borsten en laat het liefde drinken.

Ik heb voor jou de kerststal
weer in de huiskamer gezet om
Jezus liefdedronken te laten slapen,
terwijl mijn herder met mij slaapt.



Oud en nieuw
We wensen elkaar
iedere morgen
te mogen ontwaken
met de dromen
voor ogen van
de vorige dag -

dromen van een
nieuwe aarde en
een nieuwe hemel,
voortkomend uit
de oude aarde en
de oude hemel.

God droomt In ons
in het volle licht
van de avond en
wordt in ons klaar
wakker als een licht
in de morgen.



Menswording
van
God

Wat je uit jezelf
voortbrengt
ben je zelf

Kind van
vader en moeder

ben je zelf


