Allemaal lichtjes …
Niet alleen de kerstboom, maar ook de huizen en de
straten zijn in de periode rond Kerstmis verlicht met
vele lichtjes. Al die lampjes maken de donkere en
koude dagen rond Kerstmis gezellig en sfeervol.
Het is zinvol om ook de kerststal te omringen
met lichtjes of kaarsjes.
Zo plaatsen we Jezus ‘in de schijnwerpers’:
“Ik weet waarom er met
Jezus die licht en warmte wil brengen
kaarsjes zijn”, riep Seppe
in het leven van mensen.
overtuigd.

Kerstmis vele
van vier jaar

“Omdat het de verjaardag van Jezus is!”

In de periode voor Kerstmis kocht ik een grote
witte kaars. Ik liet Gijs de kaars versieren met
stickertjes. Vervolgens brachten Gijs en ik de
versierde kaars naar onze bejaarde buurvrouw die
alleen woont en niet zo goed te been is.

Wie zou Jezus graag uitnodigen op zijn
verjaardagsfeestje?

Waarom

juist

mensen?

Rienske is bang in het donker.
Ik mag nooit vergeten haar nachtlampje in
het stopcontact te doen. Het nachtlampje
verspreidt soms een groen, dan weer een
rood en soms ook een blauw licht.
“Ik weet waarom er gekleurde lichtjes in de
kerstboom hangen”, zei Rienske, “dat zijn
nachtlampjes voor het kindje Jezus!”

In de vier weken voor Kerstmis plaatsen wij vier kaarsen naast
de kerststal. De eerste week steken we één kaarsje aan, de
tweede week twee, de derde week drie en de vierde en laatste
week voor Kerstmis branden er vier kaarsjes. Samen met de
kinderen zoek ik in kranten en tijdschriften foto’s van mensen
die het moeilijk hebben en we plaatsen bij elke kaars een foto.
We steken de kaarsjes aan voor die mensen die het moeilijk
hebben en uitkijken naar wat licht.

God,
in deze donkere dagen voor Kerstmis
kijken wij reikhalzend uit
naar U die licht en leven zijt.
Heer, kom tot ons
als een licht in de nacht,
als een bron van hoop en vrede.
Amen.
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