Nieuwjaar 2017
De ander tot zegen.
Inleiding.
Vandaag legt God een nieuw jaar in onze open handen, een nieuwe
toekomst als een opdracht om, met al wat we aan mogelijkheden ter
beschikking hebben, er het beste van te maken, tot eer van God, in
dienst van allen met wie we ons verbonden weten, dichtbij en veraf.
Naar wat komt hebben we maar één gevoel: Hoop, hoop op geluk hier
op aarde, hoop op vrede en geborgenheid voor iedereen, hoop op
kracht en moed in moeilijke momenten, hoop op vreugde en welzijn
voor ieder van ons.
Preek:
Dat een nieuwe wereld komen mag, waar brood genoeg... en water
stroomt voor allen. Die nieuwe wereld.... Gods wereld.. onze wereld
omgekeerd.... begon toen, met de geboorte van dat kind.
In het evangelie, dat ik zojuist gelezen heb, horen wij:
“Haastig gingen de herders naar Bethlehem en vonden Maria en Jozef,
en het kind dat in de voerbak lag. En ze vertelden wat hun over dit
kind was gezegd." Herders werden gezien als het minste volkje,
telden niet mee, hadden geen stem, werden niet gehoord. En toch
werden zij - niet de koningen, niet de hogepriesters, maar zij - als
eersten door God genodigd om op kraamvisite te gaan bij dat kind.
Maria begreep het, staat er in het evangelie; ze bewaarde deze
woorden in haar hart en bleef erover nadenken; de herders begrepen
het; het was feest voor hen.
Dát is goddelijk handelen; dát is de blijde boodschap, die Hij kwam
brengen: onze wereld omgekeerd: feest voortaan voor kleine mensen,
overal, omdat zij als eersten worden gezien, gehoord en genodigd.
Maria bleef erover nadenken; zij begreep het. En dat is wat ook wij in
onze gemeenschap steeds proberen te doen: daar samen over

nadenken, het proberen te begrijpen, dat goddelijk handelen: kleinen
zien als eersten, kleinen horen als eersten, kleinen nodigen als eersten.
En daar vreugde aan beleven, er samen aan te werken ... en
geloven/ervaren dat daarmee de nieuwe wereld dichterbij komt, waar
we met zijn allen zo intens naar verlangen.
Dat is gebeurd in het voorbije jaar... in en vanuit onze gemeenschap.
Verschillenden in onze gemeenschap zijn heel actief betrokken
geweest bij het wel en wee van kwetsbare mensen onder ons, in onze
omgeving, drugsverslaafden, een vluchtelingengezin, vluchtelingen in
het AZC. Het was hartverwarmend om dat te zien. Ik wil hiervoor
mijn dank uitspreken. We willen dat blijven doen: oog en oor en hart
zijn voor de kleinen onder ons, hen zien, hen horen, met hen
optrekken.
Dat is het wat ik u, wat ik ons en onze gemeenschap van harte
toewens voor het jaar dat nu voor ons ligt.

