
KERSTMIS 

«Nadat God eertijds vele malen en op velerlei wijzen tot onze vaderen gesproken 
had door de profeten, heeft Hij nu, op het einde der tijden, tot ons gesproken 
door de Zoon» (Heb 1,1-2). 

Met deze woorden van de brief aan de Hebreeën begint de tweede lezing van 
de mis van Kerstmis. Ze raken precies de kern van dit feest, de betekenis ervan, 
ook voor ons vandaag.  

Wij leven in een tijd waarin steeds meer mensen, vooral de jongere generatie, 
niet weten wat Kerstmis betekent, wat wij dan vieren. Velen weten ook 
nauwelijks wie Jezus is en hoe zijn leven was, en al helemaal niet dat Hij iets voor 
de wereld en de mensen van vandaag kan betekenen… Ja. Wie is eigenlijk die 
persoon wiens geboorte wij met Kerstmis vieren? 

Jezus is zoveel méér dan alle mensen die Hem zijn voorgegaan. Hij is niet een 
eenvoudige profeet, een boodschapper van God, maar Hij is God zelf die als 
mens naar ons is gekomen. Hij is heel anders dan de filosofen, denkers en 
theologen die in de loop van de geschiedenis hun visies, hun theorieën of hun 
oplossingen hebben aangeboden of opgelegd. Dat waren allemaal mensen wier 
gedachtegoed altijd onzeker en kwetsbaar blijft. Jezus daarentegen is de 
waarheid zelf. En dat geldt in bepaald opzicht ook voor de heiligen, de vrienden 
van God, en meer in het algemeen voor alle rechtvaardige mensen in de 
geschiedenis want zij hebben de waarheid willen dienen, zij zagen in de liefde 
het hoogste goed, en zij verlangden ernaar. Maar Jezus is de oorsprong, de bron 
van alle heiligheid en de Liefde zelf.  

Elke mens is op zoek naar volheid, bewust of onbewust. Elke mens is in feite op 
zoek naar Jezus, bewust of onbewust. En Hij is op aarde gekomen en heeft ook 
de aarde niet meer verlaten. Opdat wij Hem zouden vinden. En wij zo onszelf 
terugvinden! 

 

Zalig Kerstmis! 

Pastoor Samuel 

 


