
Kerstmis een feest van geborgenheid 

 

Ondanks alle voornemens zijn de dagen voor Kerstmis voor veel mensen behoorlijk druk. Hoeveel 

mensen zijn er niet in de weer om bij te dragen aan een mooie Kerst voor anderen. De kerstpakketjes 

moeten nog bezorgd worden aan mensen die ziek zijn en de bijzondere boodschappen moeten besteld 

en opgehaald worden. Dat het Kerstfeest gevierd moet worden staat niet ter discussie. Tegelijk 

realiseren we ons dat het Kerstfeest voor veel mensen dichtbij of ver weg een moeilijk feest is. Je zult 

maar in Aleppo wonen of een geliefde hebben verloren. Dat kan niet anders dan een dubbel gevoel 

geven en juist daarom nodigen we mensen uit om te laten merken dat ze erbij horen en niet vergeten 

zijn.  

Niemand twijfelt aan de zin van het Kerstfeest maar zoals gezegd : toch lijkt er altijd iets te knagen, in 

elk geval bij mij. Volgens mij hetzelfde wat vele mensen er toe aanzet om iets goeds te doen. 

Kerstmis is een mooi en tot de verbeelding sprekend feest omdat Kerstmis tegemoet komt aan 

wezenlijke behoeftes van ieder mens. Daarbij past het woord geborgenheid: je hoeft je geen zorgen te 

maken.  

In onze tijd lijden we allemaal in meer of mindere mate aan het geloof in de maakbaarheid van het 

leven en de samenleving. Dat geloof drijft ons voort.  

Tot op zekere hoogte is dat heel positief: het haalt heel veel energie in mensen boven maar 

tegelijkertijd drukt de werkelijkheid ons regelmatig met de neus op de feiten. En vanuit dat geloof in 

de maakbaarheid wordt van alle kanten alles aangedragen wat fout is gegaan. We zoeken schuldigen 

en worden cynisch. Zo loopt niet alleen dat geloof deuken op maar ook ons gevoel van geborgenheid 

wordt aangetast.  

Wij mensen zijn gelukszoekers maar voelen intuïtief aan wanneer dat geluk toch een onverhoopte 

valse vale kleur heeft. Ook dat knaagt aan ons zelfvertrouwen. Misschien is er daarom zoveel behoefte 

aan troost en geborgenheid.  

Geborgenheid ervaren mensen vooral als een gevoel dat tegenwicht biedt aan de kwetsbaarheid van 

een mens. Dat laat zich beschrijven in voorbeelden: Je  

bemind voelen om wie je bent, erbij horen en de moeite waard zijn ondanks gebreken, vertrouwen 

hebben dat het goed komt zonder te weten hoe. Zoals een kind, dat in slaap valt in de armen van zijn 

moeder. Zoals zaad in de aarde dat , bedekt door een veilige laag sneeuw, ligt te wachten op moment 

dat het mag ontkiemen in de verwachte warmte van de zon. Dit in de hoop op bloei en rijke vruchten.  

Het lijken woorden uit een andere tijd maar je kunt het ook omschrijven als vertrouwen hebben in “De 

voorzienigheid.  

Het beeld van het Kerstkind staat tijdens het geboortefeest van Jezus centraal.  

Hét teken van Hoop. We weten dat een pasgeboren kind kwetsbaar is maar de verwachtingen zijn 

hooggespannen. We weten ook dat Jezus nieuwe wegen heeft geopend. De kern van Zijn boodschap 

spreekt nog steeds aan en is hoogst actueel. 

Het beeld van het Kerstkind roept ook romantische geluksgevoelens op: die mogen we koesteren maar 

niet laten ondersneeuwen door het teveel er omheen. ’Een teveel aan licht verduistert het gevoel van 

geborgenheid’.  

Die geborgenheid bieden mensen vooral elkaar. Het gevoel dat er altijd mensen zijn op wie je kunt 

terugvallen, die goed zijn voor jou.  

Het is goed dat we Kerstmis vieren en een goede gewoonte om Kerstwensen uit te wisselen, die over 

de wezenlijke dingen in het leven gaan.  
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Wij wensen u een Kerstfeest , 

dat geborgenheid biedt, 

dat reden geeft voor vertrouwen in de toekomst, 

en  

een gelukkig nieuw jaar. 
 

 


