
Wachten op Kerstmis 
 
Dit is een kort briefje voor ons allen. Nu de kerstvieringen 
vervallen, woorden die u anders misschien ergens in een viering 
had gehoord. Het is een bericht voor oudere mensen, dus excuses 
als jonge mensen dit lezen. 
 
Wachten op Kerstmis. Zoeken naar licht naar liefde naar warmte. 
Juist in het donkerste en koudste stuk van het jaar. 
Zoeken naar troost, juist als veel mensen verdrietig zijn. 
Hopen op nieuw leven, juist als we hier allemaal met oude 
mensen zitten 
Horen van verwachting juist als we niet veel meer verwachten 
Dat is het vandaag! We lezen: Een oude vrouw, zo oud als wij 
krijgt een kindje. 

Dat kan toch niet. Ergens in dit verhaal dit evangelie stond dat bij God niets onmogelijk is. 
Dus alles is mogelijk. 
Een jong meisje krijgt ook een kind. Een kind zonder vader, er komt wel een engel aan te pas 
met mooie woorden over een kind van God. 
Het is een verhaal dat we allemaal kennen. Maar nu is de vraag. Kunnen we dit geloven?  
Kunnen wij juist in de donkerste tijd van het jaar of het leven, de warmte voelen? 
Vinden we troost nu veel mensen verdrietig zijn. Komt er nieuw leven en durven wij te 
verwachten? Het zijn vragen voor ons in deze tijd van afstand, mondkapjes en veel zieken en 
ziekenhuizen vol. 
En toch het wordt Kerstmis ook dit jaar. 
Verwachten is, (zegt Meister Eckhart) Christus geboren laten worden in je hart! Of je nou 
oud of jong bent. 
Is dromen van een wereld andersom, waar de zwakke juist sterk is, waar de hobbelig weg 
juist glad is. Waar oud juist jong is, waar de lamme danst en springt als een hertje, waar de 
leeuw en het lammetje samen in de wei liggen. Waar niemand meer bang hoeft te zijn. 
De engel heeft het gezegd ‘wees niet bang.’ 
 
Dat is een blijde boodschap voor ons allen  
Ds. Agnes Hana 
 
 
 
 
 


