Samen kerken…..
“De beste wensen”.
We ontvangen ze en we spreken ze uit naar vrienden en bekenden. We wensen
elkaar het beste toe: een mooie geste aan het begin van een nieuw jaar. Ieder van
ons heeft zo zijn/haar gedachten bij de aanvang van een nieuw jaar. Wat gaat het
me brengen, zal er veel veranderen, wat mag ik verwachten? Het is niet per sé
onzekerheid, maar toch is zo’n nieuw jaar als een open boek, elke bladzijde zal
beschreven moeten worden. De goede wensen van mensen om ons heen geven
ons een zekere houvast, ook al weten we dat we de moed en het vertrouwen
allereerst in ons zelf moeten vinden. Ook mogen we ons recente verleden
daarbij laten meewegen. We hebben kerstmis gevierd, en de centrale gedachte
van de feestelijkheden was dat een Godskind geboren was, die ons getuigt van
Gods liefde voor ieder van ons. Hij houdt van ons zoals we zijn; als pasgeboren
baby komt hij als de Redder van mensen en van de wereld. Herders en koningen
kwamen op kraamvisite, de eersten gingen God lovend naar hun kudden terug,
en de koningen gingen langs een andere weg weer naar hun land. Dit kind had
een verschil gemaakt in hun leven, het was anders geworden, rijker. Dat was het
kerstfeest, de jaarwisseling en driekoningen feest. Het ging allemaal snel voorbij
en tot grote opluchting kan de kerstboom weg en de kerststal weer naar zolder.
Het gewone leven, daar voelen we ons het beste in thuis. En toch is het anders,
2017 is een nieuw jaar waarin ook het gewone toch weer niet helemaal hetzelfde
is, zeker als we de kerstgedachte in ons achterhoofd houden en die niet
opruimen met boom en stal. God houdt van ons, hoe onbegrijpelijk ook, en zijn
liefde kan een groot verschil maken. Hij wil dat we gelukkige mensen zijn.
Daarom is hij onder ons gekomen, en wil hij daar blijven. Hoe gewoon ons
leven ook is, hij is er en wil dat we gelukkige mensen zijn in onze gewone doen
en laten. Nog voordat de mensen om ons heen ons een gelukkig nieuwjaar
wensten, kwamen van hem al: “De beste wensen”.
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