Kerstviering 2013
Als versiering geen kerststal dit jaar, alleen de ladder die achter het muurtje van de stal stond is
gered. Van de storm. Noodgedwongen zullen we levende personages in de stal plaatsen. U kunt de
rol zelf kiezen. Als opwarming vraag ik je jezelf een plaats op de ladder te geven.
Sta je hoog, in het midden, laag? Voel je je goed waar je staat? Zou je hoger willen, meer in het
midden?
(stilte)
Laten we met de herders beginnen.
En de engelen?
En de koningen?
En de herbergier?
En nu Jezus als kind? Suggesties?
En als dertigjarige? De afbeelding van het kruis kan je helpen misschien. Suggesties?
De lijdende dienaar,waarover we in de Advent nagedacht hebben en het kindje Jezus zijn altijd
NAAST de ladder gebleven. Er was geen plaats voor hen in de herberg en ze vermoordden hem
buiten de stad Jeruzalem. Marginaal –weerloos.
Als je getroffen wordt, ontroerd door het kerstverhaal, nodig ik je uit om van de ladder van
vergelijking af te stappen. Waarom? Omdat de ladder of trappen van vergelijking de diepste oorzaak
zijn van afgunst, jaloezie, rivaliteit, ruzie. En uiteindelijk oorlog.
Als we de oorzaken van oorlog in de wortels willen bekampen om tot vrede te groeien,kunnen we
beginnen met onszelf nooit meer te vergelijken met anderen. “Je zus was slimmer dan jij! Jij speelt
mooier piano dan. Jij zingt hoger dan. Mijn geschenk is duurder dan. Mijn pakje onder de kerstboom
is groter dan het jouwe.”
Mag ik suggereren voor de familie, de leraarskamer, waar ook mensen samen komen, een engel aan
te duiden, die het recht heeft te bellen, te fluiten, telkens in het gesprek een vergelijking klinkt. De
wijn is een Chateau Lafitte 2005. Belteken. Mooier DAN, sneller DAN, meer punten DAN, sportiever
DAN.
Welke vreugde eindelijk te weten waarom Jezus onze redder,onze verlosser genoemd wordt. Hij redt
ons van een dodende rivaliteit, hij verlost ons van een wurgende jaloezie. Hij verzet zich tegen de
verleidng om op de top van de berg voor de Satan te knielen en hem te aanbidden. Naar zijn
voorbeeld kunnen we de Satansladder uitschakelen en onze gemeenschap opbouwen rond de tafel
met brood en wijn. Op hetzelfde niveau.
De kern van de kerstboodschap wordt door de engelen gezongen aan de herders:
“Eer aan God in den hoge. En vrede op aarde aan de mensen van goede wil”
Ongestraft mogen we de hoogste lof zingen van God,die met niets te vergelijken is. In den hoge;
Het gevolg is dat er niet langer onder mensen vergeleken wordt, dat rivaliteit, afgunst, jaloezie
verdwijnen. Misschien kan je reeds deze avond een engel aanduiden voor de feesttafel met een
fluitje, een castagnet, een belletje uit de kerststal.
Straks bezingen we het verlaten van de ladder met prachtige beelden:
“Uit staat en stand en wijsheid losgewoeld. Omgewaaid. Ontwortelde plataan”
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