
Feestma er(3)

De predikant
‘Voor mij is december een
heel mooie maand; ik ben
jarigen onze trouwdag is op
23 december. Mijn oudste
dochter heet ook nog eens
Noëlle. Zelf heb ik dus geen
reden voor decemberme
lancholie. Al grijpt de een
zaamheid die onlosmake
lijkmet deze tijdvan hetjaar
verbonden is, me erg aan.
Dat heb ik mijn hele leven
al. Misschien komt het
voort uit een diepe angst om zelfeenzaam te raken.
De feestdagen zijn niet voor iedereen even prettig.
Mensen lijken ook steeds makkelijker te vereenza
men.

Hetthemavanzo’ngrotedienstalsmetKerstmis
bedenk ik al zo’n twee maanden van tevoren. Dit
jaar wordt het waarschijnlijk: God werd mens, nu
wij nog. Economisch en ecologischgezien isheteen
heel spannende tijd. We leven bovendien in een we
reld met een overvloed aan woorden, beelden en so
cialmedia. Ikzieveel mensendolen inhetteveelaan
vrijheid, terwijl we allemaal verlangen naar hetzelf

de: vrede, liefde, heelheid,
duurzaamheid. Kunnen we
nog een stapje terug doen
om te ontdekken wat mens
zijn eigenlijk ook kan bete
kenen? Het is nooit te laat
om erwat anders van te ma
ken.

Op kerstavond zijn er
twee diensten, een om 19
uur en een om 23 uur. Om
19 uur is een kinderdienst.
De kinderen maken hun ei

gen kerstverhaal waarin ze meespelen en zingen.
Dit jaar preek ik voor het eerst op kerstavond, dat
vind ik best spannend. We werken in onze kerk met
zes voorgangers, dus we wisselen elkaar af met alle
specialediensten.

Het echte kerstgevoel krijg ik op eerste kerstdag,
als onze kerk open huis heeft. Er komt een bonte
mix aan mensen: met en zonder kerkelijke achter
grond, ex-gedetineerden, prostituees, kinderen,
daklozen. Er is livemuziek en ‘s avonds serveren we
een driegangenkerstdiner. Als ik iedereen op de
dansvloerzie swingen, ben ikéchttrots!’
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