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Zaterdag, 25 december 2021 

 

Zusters en broeders,  

We hadden ons kerstmis 2021 anders voorgesteld. Lekker gevaccineerd met zijn allen rond het 

kerststalletje en het liefst naar een drukbezochte nachtmis. Je wordt niet vrolijk van alle be-

perkingen, maar toch wil ik u een zalig kerstfeest wensen. Het is zoals de Nederlandse Bis-

schoppen in hun kerstboodschap schrijven: ‘De geboorte van Jezus Christus in Bethlehem be-

tekent de overwinning van licht op duisternis, liefde op haat, vreugde op verdriet, hoop op 

wanhoop en vrede op geweld. De geboorte van het Kind brengt licht in onze wereld en in onze 

harten.’  

Deze hoopvolle boodschap is nu niet vanzelfsprekend. Misschien moeten we elkaar een beetje 

helpen, juist nu u geen kerstvieringen in onze kerken bij kunt wonen.  

U kunt de vieringen wel meevieren via een livestream en/of op HalloGilzeRijen: 

• op vrijdag 24 december, Kerstmiddag om 15.30 uur vanuit de Laurentiuskerk in Dongen. 

Deze viering wordt op kerstavond om 21.00 uur uitgezonden via HalloGilzeRijen. 

• op zaterdag 25 december, Eerste Kerstdag om 10.00 uur vanuit de Annakerk. 

• op zondag 26 december, Tweede Kerstdag om 10.00 uur vanuit de Maria Magdalenakerk. 

 

 

De Eerste Lezing is uit de profeet Jesaja 

Het volk dat nu in het donker leeft zal een stralend licht zien. 

Een helder licht zal schijnen in het land waar het nu nog donker is. Heer, door u is het volk 

weer groot. U geeft de mensen weer vreugde. Zo blij zijn de mensen ook als ze de oogst van 

het land hebben gehaald. Zo blij zijn de mensen ook als ze het bezit van de vijand hebben 

verdeeld. Uw volk werd onderdrukt. De mensen werden met de zweep geslagen, de stok kwam 

op hun schouders neer. Maar u hebt de zweep en de stok gebroken, u hebt uw volk opnieuw 

bevrijd. Er is een kind geboren, we hebben weer een koning.  

Hij zal over ons regeren. En zo zullen de mensen hem noemen: 

Wijze Bestuurder, Sterke God, Vader voor Altijd, Koning van de Vrede.  

 

Hij kwam in het zijne, maar de zijnen aanvaardden Hem niet. 

Aan allen echter die Hem wel aanvaardden, aan hen die in zijn Naam geloven, 

gaf Hij het vermogen kinderen van God te worden. (Johannes 1, 11-12) 

Gebed 

 

Barmhartige God,  

we missen in deze dagen de vanzelfsprekendheid  

van samenkomen, omarmen en nabijheid. 

Zelfs een bezoek aan de kerk is nauwelijks mogelijk. 

Troost ons met de blijde boodschap, 

dat uw Zoon in deze wereld kwam 

juist in een tijd dat het duister overheerste. 

Hij werd buitengesloten en geïsoleerd, 

maar bracht toch uw Boodschap deze wereld binnen. 

Kom ook ons vandaag tegemoet in dit kerstkind 

en maak ook ons tot uw kinderen.  

Breng vrede en gerechtigheid in deze wereld, 

opdat iedereen de blijde boodschap mag horen.  

https://www.youtube.com/channel/UCl6VPIPzDq_HusajPAvAaLg
https://www.youtube.com/channel/UCacJG0GvH4bYADuZgf0A2Iw
https://www.youtube.com/channel/UC1Fie8NrjD-66vS0VncFn5w
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We lezen uit het evangelie van Lucas 2 

In die dagen kwam er een besluit van keizer Augustus, dat er een volkstelling moest worden 

gehouden in heel zijn rijk. 

Deze volkstelling vond plaats eer Quirinius landvoogd van Syrië was. Allen gingen op reis, ieder 

naar zijn eigen stad, om zich te laten inschrijven. Ook Jozef trok op en omdat hij behoorde tot 

het huis en geslacht van David, ging hij van Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea: naar de 

stad van David, Bethlehem geheten, om zich te laten inschrijven, samen met Maria, zijn ver-

loofde, die zwanger was. Terwijl zij daar verbleven, brak het uur aan waarop zij moeder zou 

worden; zij bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Zij wikkelde Hem in doeken en 

legde Hem neer in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.  

In de omgeving bevonden zich herders die in het open veld gedurende de nacht hun kudde 

bewaakten. Plotseling stond een engel des Heren voor hen: “Vreest niet, want zie, ik verkondig 

u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor heel het volk. Heden is u een redder gebo-

ren, Christus de Heer, in de stad van David. En dit zal voor u een teken zijn: gij zult een 

pasgeboren kind vinden, in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe.”  

Opeens voegde zich bij de engel een hemelse Heerschare; zij verheerlijkten God met de woor-

den: “Eer aan God in den hoge en op aarde vrede onder de mensen in wie Hij welbehagen 

heeft.” 

 

 

Overweging 

Wanneer we het kerstverhaal lezen, zou er verontwaardiging boven kunnen komen. Het zou 

daar in Bethlehem vol moeten staan met pers. Het gaat hier immers over de geboorte van 

Gods Zoon. Deze geboorte zou live uitgezonden moeten worden. Dikke rijen applaudisserende 

mensen langs de weg, feestzalen vol mensen en een scherm waarop de geboorte rechtstreeks 

te volgen is. Maar het verhaal loopt anders. Voor deze 'familie Doorsnee' is de wereld duister; 

deuren worden dichtgeslagen; de horeca gesloten; nergens grote samenkomsten om deze ge-

boorte te vieren.  

Wij vieren deze geboorte anders dan het ten tijde van het Bijbelverhaal gebeurde. Kerstmis 

betekent voor ons een paar warme en gezellige familiedagen met de mooiste kerstverlichting 

in de huizen en op de gevels; we eten veel en lekker, hebben misschien zelfs cadeautjes onder 

de boom en ga zo maar door. 

Prachtig! Mooie traditie! Maar wat is het dan toch wonderlijk dat het kerstverhaal, vol duister-

nis, treurnis en eenzaamheid, voor zoveel mensen een hoogtepunt is. Misschien kan het oor-

spronkelijk verhaal ons helpen om de treurigheid van Kerstmis 2021 met andere ogen te be-

kijken?  

Deze nacht is een redder geboren 

Open je poriën, open je hart  

voor het Licht dat in je ogen  

wil weerkaatsen; 

dat naar buiten wil dringen 

door de kieren van een stal, 

zich wil verspreiden als een lopend vuur. 
 

Want waar dit Licht schijnt,  

verdwijnt de duisternis. 
 

Al zijn de theaters gesloten, 

ben je met vieren of ben je alleen, 

zing van het Licht dat in de nacht  

geboren wordt. 
 

Sla de trom, sla de snaren aan, 

laat schallen de schalmei.  

Verheug je, wees blij, 

laat een ander zien dat het je  

doet zingen en dansen. 
 

Rob van Uden, Gebed bij psalm 96 
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De geschetste duisternis en treurnis in het Bijbelse kerstverhaal heeft een bijzondere beteke-

nis: Jezus komt als mensen het niet verwachten en zijn komst is voor veel mensen verborgen. 

Het doet mij denken aan de woorden van de profeet Jesaja: ‘Klamp je niet vast aan wat vroeger 

gebeurd is; geef niet al je aandacht aan wat voorbij is; let op, zegt God, ik ga iets nieuws 

maken. Het is al aan het kiemen, merk je het niet. (Jesaja 43,18-19)  

Ook ik vind deze tijd met zijn beperkingen troosteloos, maar ik weet ook dat in zulke dagen de 

troost wordt geboren. Natuurlijk, er zijn mensen die zich hopeloos voelen, maar anderen gaan 

juist in zulke dagen op zoek en ze reiken nieuwe hoop aan. Zelf zou ik een herder in ons 

hedendaagse kerstverhaal willen zijn, op zoek naar het licht dat in deze duisternis ter wereld 

komt. Ik wil dit mensenkind, dit teken van hoop, zien en eren. En dan weer terug, de wereld 

in en getuigen van het licht: ‘Eer aan God in de Hoge en vrede op aarde aan de mensen die 

door duisternis, treurnis en eenzaamheid bevangen worden.’ 

 

 

Kijk via deze link naar de video ‘De kerststal preekt’ 

De video nam pastor Rob van Uden vorig jaar op 

in de Maria Magdalenakerk. 

 

 

 

Geestelijke Communie 

Heer Jezus, ik dank U voor uw Woord van Leven, waarmee Gij mij hebt gevoed. 

Graag zou ik U ook ontmoeten in de communie, uw Brood van Leven, maar dat is nu onmoge-

lijk.  

Daarom bid ik: aanvaard mijn verlangen om hecht verbonden te zijn met U. 

Kom met uw liefde in mijn hart en laat mij niet vergeten dat uw Geest in mij woont.  

Wees Gij in mij, opdat ik blijf in U, mijn Heer en mijn God. 

 

Op 26 december vieren we het feest 

van de Heilige Familie. Hiernaast ziet u 

deze familie afgebeeld in een beelden-

groep op het dressoir in mijn woonka-

mer. Vroeger stond deze beeldengroep 

bij mijn opa en oma Schoots, onder 

een glazen stolp. Mijn opa noemde ze 

'de familie Doorsnee'. Dat was geen 

naam om ze te ontheiligen, maar een 

eretitel om ze dichterbij te halen.  

 

Mijn opa wist dat de Heilige Familie, 

net als iedereen goede en slechte tij-

den heeft gekend. Bij vreugde en ver-

driet kon hij zich met dit gezin vereen-

zelvigen. Hij kon hoop putten uit de 

verhalen. Toen hij in zijn sterfbed lag, 

werd de Familie Doorsnee zo neerge-

zet, dat hij ze goed kon zien.  

 

Op Tweede Kerstdag lezen we dat Jo-

zef en Maria met Jezus naar de tempel 

gaan. Jezus voelt zich helemaal thuis 

in het huis van zijn vader. Jammer dat 

het gipsen armpje van Jezus verdwe-

nen is. Maar net zoals de Nederlandse 

Bisschoppen in hun kerstboodschap, 

denk ik dan wel eens: "Wij zijn Zijn 

handen en voeten in deze wereld." 

Rob van Uden 

https://youtu.be/sDK7fPDzpfc
https://youtu.be/sDK7fPDzpfc
https://youtu.be/sDK7fPDzpfc
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Kerstcollecte in Dongen 

De caritascollecte tijdens de kerstvieringen is bestemd voor Arm in Arm. 

De werkgroep Arm in Arm bestaat al vele jaren in Dongen. Nog steeds is er veel werk te doen, 

vooral met betrekking tot verborgen armoede. 

 

De werkgroep is dan ook op velerlei gebied actief, zoals de Voedselbank en de Kerstpakketten. 

 

Wilt u helpen, stort uw bijdrage dan op bankrekening NL12 RABO 0111 9857 57 t.n.v. Caritas 

Dongen onder vermelding van Arm in Arm.  

 

Hartelijk dank voor uw hulp. Wij bevelen de collecte dan ook van harte bij u aan. 

Heel hartelijk dank voor uw bijdrage. 

 

 

Zegenbede 

Laten we bemoedigd het kerstfeest ingaan, 

wetend dat ons een Redder is geboren,  

dat Gods eigen Woord ons heil en onze zegen is; 

laten we dat waarmaken, verspreiden en verder brengen, 

vandaag en in de dagen die gaan komen. 

In zijn Naam: Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. 

 
 

 

 

 

Van harte een Zalig Kerstfeest voor u 
en voor ieder die u  

deze dagen ontmoet. 

Bekleed je, 

als Gods geliefde uitverkorenen,  

met tedere ontferming, goedheid, deemoed, zachtheid en geduld. 

Verdraag elkaar en vergeef elkaar als je mot hebt met een ander.  

Zoals de Heer jou vergeven heeft, zo moet ook jij vergeven. 

Voeg bij dit alles de liefde,  

want dat geeft een band van volmaaktheid.  

En laat de vrede van Christus heersen in je hart; 

daartoe ben je immers geroepen. 

We zijn leden van één lichaam.  

 

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Kolosse 

Uit de viering van het feest van de Heilige Familie, 26 december 2021 


