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Je bent bemind 
 
Maarten is bezig met de kerstboom en de kerststal. 
Hij doet het met zijn twee kinderen, nog kleuters. 
Het is heel voorzichtig werken,  
want de stal en de beeldjes zijn oud, nog van een groottante. 
Het kindje Jezus mag al even in de stal liggen, 
voordat het in de kast moet wachten tot kerstavond. 
Dan komt de dochter aan met twee andere Jezusbeeldjes 
en plaatst ze erbij in de stal. 
“Drie kindjes Jezus, dat kan wel niet”, zegt papa Maarten. 
“Jawel papa. Een Jezus voor broer, eentje voor mij, 
en eentje voor mama en papa.” 
Zij had het eigenlijk reeds door: Jezus is er voor iedereen. 
 
Gelukkig dat er een kerststal wordt geplaatst 
en dat het niet alleen bij een kerstboom blijft. 
In de kerststal ligt immers hét begin. 
Daar is het om te doen voor christenen. 
Het gaat om de geboorteviering van een kind 
dat anders is dan alle andere kinderen. 
Ook al is het op dezelfde manier geboren, 
uit een vader en een moeder, 
in omstandigheden gelijkend op die van vluchtelingen nu, 
toch is het nog anders,  
omdat het de Redder is. 
 
Aan heel de wereld heeft Hij getoond: 
er is een weg die zinvol is op elk moment, 
er is een levenswijze die leidt naar licht. 
Het was de weg en de levenswijze van de liefde. 
Tot liefde nodigt dat kindje reeds uit. 
Zoals het later naar zieken en gezonden zal kijken, 
met de ogen van Gods liefde, 
zo kijkt het vanuit een kribbe naar ieder mens: 
‘Ik breng jou een blijde boodschap: 
jij bent bemind.  
Ik breng jou de liefde van mijn Vader over. 
Ik nodig je uit op de weg van de liefde.’ 
Het is een boodschap voor iedereen. 
Mag het een boodschap zijn  
die ook jou liefdevol maakt. 
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