
 
 
 
KERSTWENS 2020 
 
Lieve mensen, 
 
Kerstmis komt er aan. Maar het zal een heel aparte Kerstmis worden. Wij kunnen wel 
thuis zorgen voor een kerststal, voor een versierde kerstboom, voor lichtjes en kaarsjes. 
Maar samen Kerst vieren is er dit jaar niet bij, enkel in je eigen bubbel of met één 
iemand erbij, je ‘knuffelcontact’. 
 
Wij betreuren het allemaal. Hoe verlangend hebben wij uitgekeken naar gezelligheid, 
naar warmte, naar een ‘normale’ Kerst. Hoe dikwijls was die aangekondigd als 
‘misschien wel mogelijk’. Maar hoe verder wij in het jaar vorderden, hoe duidelijker het 
werd dat het een droom zou zijn. Hoe zwaar begint het ons allemaal te wegen. Het is 
voor iedereen lastig, niet alleen voor jongeren die de hele tijd op zoek zijn om hun draai 
te vinden. Ook volwassenen missen hun vrienden, hun kinderen en ouderen missen 
vooral de knipoog van hun oogappels, hun kleinkinderen. En wat te denken van het 
sociale isolement van alleenstaanden… Zij hebben zelfs geen klankbord thuis.  
 
Het zouden feestelijke dagen moeten zijn, maar deze donkere coronadagen zetten er 
de rem op. Wij moeten proberen creatief te zijn om er toch iets van te maken. Misschien 
een extra recept, een intiem muziekje, een deugddoende babbel met z’n tweetjes, een 
leuk gezelschapsspel met de kinderen of een winterse wandeling. Op de radio, op de 
televisie, in ieder tijdschrift worden ontelbare mogelijkheden voorgesteld. 
En alsof het nog niet genoeg was moeten wij ook nog Kerstmis in de kerk missen. Dit 
jaar geen kerstspel van de vormelingen, zij mogen hun schaapjes op het droge houden. 
Hopelijk zien zij nog wel ergens de kerstster fonkelen, al is het in de vele lichtjes thuis 
en in de straten. En misschien horen zij toch ook wel ergens het kerstverhaal vertellen.  
 
Tweeduizend jaar geleden waren het ook geen gemakkelijke tijden. De keizer vaardigde 
een decreet uit en iedereen moest zich registreren in zijn eigen stad. Zo moesten Jozef 
en Maria op weg, van Nazareth naar Bethlehem. En onderweg werd het Kind geboren 
in een stal, omdat er elders geen plek was voor hen. Gelukkig waren er de herders die 
van een engel de boodschap kregen dat ‘de Messias geboren was’. Zij trokken naar de 
stal en knielden voor het Kind. 
Zetten wij ons hart open voor de komst van het Kind?  Misschien kunnen wij daaruit 
moed putten om toch samen de weg te gaan naar betere tijden. Blijf geloven in mekaar, 
steun mekaar als het moeilijk is en weet … het komt terug goed! 
 
Er is een licht dat mensen  
sinds eeuwen doet geloven  
in het ongelooflijke. 
En soms word je  
iets van die gloed gewaar  
in ongerepte dingen. 
En in ieder grootmoedig gebaar. 
 
  Kris Gelaude 
 
Zalig Kerstmis en samen sterk in 2021! 
 
Lutgart Van Moer  
 
 


