
Kerstboodschap 2018 

Door Jezus geroepen om dragers van licht te zijn... 

De advent is een periode waarin we uitkijken naar Kerstmis en naar de hoop die het brengt 
in ons leven. Elk jaar opnieuw vieren we dit feest, waarbij we stil staan bij het licht dat de 
duisternis overwint. Of anders gezegd: de liefde die sterker is dan de dood. 

Daarom wensen we elkaar met Kerst een Zalig Kerstfeest. Een wens die ook een gebed is, 
waarmee we onze hoop naar God en naar elkaar toe uitspreken. Over een diep verlangen 
dat het ons goed zou gaan, dat het licht (opnieuw) mag doorbreken in de duisternis die we 
wel al eens in ons leven ervaren. 

Uit ervaring weten we dat het leven hard kan toeslaan. We worstelen allemaal wel eens met 
negatieve gebeurtenissen als ziekte, dood, lijden, eenzaamheid, scheiding,… 
Als christen weten we (vanuit het geloof) dat God ons nooit in de steek zal laten. David zingt 
in de psalmen: “zelfs al ga ik door een dal van diep lijden, ik vrees geen kwaad want Gij zijt 
bij mij”. Hij heeft als geen ander ondervonden dat Gods licht elke keer opnieuw doorbrak in 
zijn leven (zoals de ochtendzon, die elke morgen de donkere nacht terugdringt). 

God heeft ons als kerk aan elkaar gegeven om mekaar tot steun en tot licht te zijn. Het geven 
van een glimlach, een knuffel, een warme handdruk, een bemoedigend kaartje, een kort 
bezoekje, een klein cadeautje, een compliment, doet grote wonderen. Laten wij mekaar die 
steun geven, door elkaar een welgemeend Zalig Kerstfeest te wensen. Niet alleen met 
woorden, maar ook met betekenisvolle daden. Er zouden in onze kerk geen mensen mogen 
zijn die worstelen met het gevoel dat ze er (om welke reden ook) niet bij horen. Laten we 
goed rondkijken en hen niet vergeten als we elkaar een Zalig Kerstfeest wensen. 

Want ook vandaag leven er in onze stad een paar duizend mensen die zich eenzaam en 
uitgesloten voelen. Vaak leven ze heel teruggetrokken en angstig, in een klein, koud en 
vochtig huis. Zij ervaren weinig licht in hun duisternis. Integendeel, ze voelen zich eerder 
veroordeeld, bekritiseerd, afgewezen en gemarginaliseerd. Ze horen er niet bij omdat ze 
nauwelijks aan het maatschappelijk leven kunnen deelnemen, wegens gebrek aan middelen, 
taalkennis, educatie, gezondheid of voorkomen. Niets is zo pijnlijk als het alleen-zijn, als je 
niemand hebt die je naam kent en je lijden, als je er helemaal alleen voor staat. 

Nochtans klinkt de boodschap van Kerst ook luid en vol blijdschap voor hen. God achtte de 
arme herders, die gemarginaliseerd waren en naar schapen stonken zo hoog, dat Hij hen zijn 
engelen zond om te verkondigen dat Jezus geboren was. Zijn licht straalde die nacht over de 
duistere velden om vrede te verkondigen. 

Als christenen worden wij door Jezus geroepen om dragers van licht te zijn naar donkere 
plaatsen waar kwetsbare mensen wonen. Je kan dat, zoals gezegd, op een heel eenvoudige 
manier doen: met een glimlach, een kommetje soep, een lekkere taart, een warme jas, een 
knuffel,… Een klein gebaar brengt warmte op koude plaatsen. 

Een klein gebaar brengt warmte op koude plaatsen. 



Je kan ook enthousiast deelnemen aan diverse initiatieven die in Aalst georganiseerd 
worden voor het goede doel zoals: soep op de stoep van Welzijnszorg; de warmste week van 
Studio Brussel, warm-up in de Pieter van Aalst winkelgalerij, enz. 

We mogen aan Jezus vragen dat Hij onze ogen opent, zodat we in de buurt waar we wonen, 
de mensen zien en herkennen die het moeilijk hebben. Laten we bidden dat het ook voor 
hen een warme Kerst mag worden. 

Zalig Kerstfeest! 

 


