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“In het jaar vijfduizend honderd negen en negentig na de schepping van de
wereld, toen God in den beginne hemel en aarde heeft geschapen; in het jaar
tweeduizend negenhonderd zevenenvijftig na de zondvloed; in het jaar twee
duizend en vijftien na de geboorte van Abraham; in het jaar vijftienhonderd en
tien na Mozes en na de uittocht van het volk van Israël uit Egypte; in het jaar
dertienhonderd en twee na de zalving van David tot koning; in de
vijfenzestigste week volgens de profetie van Daniël; in de honderd
vierennegentigste olympiade; in het jaar zevenhonderd tweeënvijftig na de
stichting van de stad Rome; in het tweeënveertigste jaar van de regering van
keizer Octavianus Augustus, toen geheel de wereld in vrede was
werd Jezus Christus,
eeuwige God en Zoon van de eeuwige Vader,
die ontvangen was uit de Heilige Geest,
te Bethlehem in Judea geboren uit de Maagd Maria
en is mens geworden om door zijn liefdevolle komst
de wereld te heiligen.
Uit: Romeins martelarenboek

Het kerstgebeuren is een geschiedkundig gebeuren dat miljoenen mensen met
eerbied hebben beluisterd en langdurig overwogen: het verhaal van de geboorte
van de Zoon van God, de Menswording van Christus.
Hij, de Eeuwige, die boven de tijd staat, heeft bij Zijn geboorte de tijd op zich
genomen en Hij heeft onze tijd opgetild tot bij Hem. Hij is plots heel dicht bij
ons gekomen. Maar, waar is de wereld om de Redder te verwelkomen?
Hij is geboren te Bethlehem, in de eenzaamheid, onbegrepen, onbekend en in
grote armoede. In een grot, in een rotsachtige streek die aan een woestijn doet
denken en waarover de nachtelijke kilte gespreid hangt, komt het goddelijk
Kind in de armen van een jonge Maagd en Moeder Maria. Het Kind dat de
ganse wereld in Zijn hand houdt en met een onwrikbare wil bestuurt, en aan
Wie alles gehoorzaamt. Dat Kind is de langverwachte en beloofde Messias.
Enkel Maria en Jozef aanbidden het Kind en de os en de ezel geven het Kind
hun warmte. Het is het Goddelijk Kind !
De Logos, het Woord van God, heeft zich zo klein gemaakt, dat het in een
kribbe kan, zo klein dat het voor ons bevattelijk kan zijn. Het teken van God is
de ‘eenvoud’. Kerstmis leert ons, ons te buigen naar de kleinen en de zwakken
en van hen te houden.
Maria legde het Kind in een kribbe, want in de herberg was er geen plaats voor
Hem, niet letterlijk en ook niet figuurlijk. Maria en Jozef werden immers de
velden ingestuurd.
Maar, God grijpt in waar de menselijke geschiedenis dreigt af te wijken van
Zijn eeuwig plan. En anders dan wij zouden verwacht hebben. Plots wordt de
nachtelijke hemel één grote licht-zee. Een Engel verschijnt aan de herders op
het veld en brengt hen een boodschap, die tot aan het einde van de tijden de
harten van de mensen zal vertederen. “Zie, ik verkondig u een grote vreugde,
die voor het hele volk is bestemd. Vandaag is u in de stad van David een
Redder geboren, Christus de Heer! Dit is het teken: ge zult een Kindje vinden,
in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe.”
Na deze woorden die het heelal vervulden én geschiedenis schreven, jubelde de
Hemel zodanig dat het op aarde hoorbaar was. Want plots was de Engel
omgeven door een koor van hemelingen. Zij loofden God en zongen: “Glorie
aan God in de Hoge en vrede op aarde aan de mensen van goede wil.”
Het zijn de engelen die de Mensenzoon komen aankondigen op aarde. Gods
barmhartigheid is zichtbaar in het Kind geopenbaard. De Menswording van
God wordt het begin van onze redding.

God had onze redding anders kunnen aanpakken, met imposante gerechtigheid
i.p.v. met barmhartigheid. Na de zondeval had God zeer goed kunnen nalaten
om ons het bovennatuurlijk leven terug te schenken. Maar Hij heeft het toch
gedaan. En niet door een engel te zenden, maar door ons Zijn enige Zoon te
zenden.
Menselijk kan men niets aantonen dat de verhevenheid van de Menswording
van God kan overtreffen. Er is geen enkel voorval in de wereldgeschiedenis dat
een vergelijking met het Mysterie van de Kribbe aankan. Dat een God zich op
die manier om ons bekommert, gaat onze verbeelding te boven. Als men dit
overweegt, dan begrijpt men dat de Kerk haar priesters en gelovigen doet
knielen bij de herinnering aan de Kribbe, terwijl ze hen laat rechtstaan als aan
het kruis wordt herinnerd.
De priester en de gelovigen worden gevraagd te knielen of te buigen in het
Credo bij de woorden “Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine et
homo factus est” en ook te knielen in het Laatste Evangelie bij de woorden “Et
verbum caro factum est”.
We weten dat de twee mysteries, de Menswording en het Kruisoffer, met
elkaar zijn verbonden, dat de kribbe er slechts is met het oog op het Kruis!
In het huis van Nazareth was het het lichaam van Maria, waarin God ter wereld
kwam. Dat viert de Kerk op 25 maart. Met Kerstmis viert de Kerk dat het
Woord een zichtbare menselijke gedaante aanneemt. En , op het altaar tijdens
de consecratie, zal de Godmens zich verbergen onder de gedaante van brood.
Want een natuurlijk uitvloeisel van de Menswording van God is de Heilige
Eucharistie.
Daarom bidden wij dagelijks in de Tridentijnse ritus in het offerandegebed, bij
het vermengen van het water met de wijn, het oude offergebed van de
Middernachtmis van Kerstmis dat het mysterie van de Menswording van Jezus
Christus huldigt.
Wij bidden: “God, geef dat wij, door het geheim van dit water, symbool van de
mensheid van Christus, en deze wijn, symbool van Zijn Godheid, deelachtig
mogen worden aan de Godheid van Hem die Zich gewaardigd heeft onze
mensheid aan te nemen”.
Ik eindig nu met de woorden van het slotgebed van de Middernachtmis: “Laat
ons door waardig te leven hier op aarde verdienen eeuwig deel te hebben aan
het goddelijk leven met Hem.”
Uit: Jaargang van Homilies- Pastoor Van der Voort

Waar een wil is, is een weg …als er nog geloof is ! Waarom niet het aantal
mensen dat binnen mag in een kerk aannemen en ouderen een zitplaats geven,
de deuren van het hoofdportaal van de kerk helemaal openzetten, in het portaal
een altaar plaatsen en zo de H. Mis opdragen. Vele mensen kunnen dan ook in
openlucht de H. Mis volgen. Dat is toch beter dan enkel het ‘luiden van de kerk
klokken om 12 uur’…..
Priesters, met Kerstmis mogen jullie 4 Heilige Missen opdragen ! Het Heilig
Misoffer opdragen en de Heilige Sacramenten toedienen, het Evangelie
onverkort verkondigen, dat is jullie roeping!
Chris Claeys
Nu zijt wellekome, Jezu lieve Heer…

…Wij komen, wij komen…!!!

Gloria in excelsis Deo !
Et in terra pax hominibus bonae voluntatis .
Ik wens u allen een zalig Kerstfeest!

Belgische bisschoppen halen het wereldnieuws
“De wijze waarop de katholieken in ons land opnieuw de H .Mis mochten
bijwonen was wel vreemd. Onze bisschoppen hebben zich niet laten horen toen
men op 29 november besliste om alle Missen te verbieden tot 15 januari. Dat
de politiekers ons Kerstmis afnamen kende blijkbaar geen verzet bij onze
bisschoppen. Toen de Joden uit Antwerpen, die hun vrijheid van godsdienst
eisten, naar de Raad van State trokken, waarvoor onze dank, veranderde de
situatie…maar op een belachelijke dictatoriale wijze: slechts 15 mensen zijn
toegelaten en moeten elk over 10 m2 beschikken om afstand te houden. Onze
bisschoppen reageerden niet. Op tv in “De Afspraak” kreeg Mgr Bonny enkele
netelige opmerkingen: “We hebben zolang niets van jullie gehoord”, na een
tijdje gevolgd door “Jullie geven de gelovigen liever aan de wetenschap dan
aan God”. Nagels met koppen ! Ja, de bisschoppen hebben ons overgeleverd
aan de ‘goddeloze wereld’. Er zijn vele reacties op wat de bisschoppen als
surrogaat voor Kerstmis proberen te verkopen aan hun gelovigen: een kerk
binnengaan om een kaarsje aan te steken, de kerstboom te zien, thuis rond de
tafel met de familie met een drankje en…de mensen komen naar de kerk om
mekaar te zien, om gemeenschap te voelen. Neen, bisschoppen! Wij gaan naar
de kerk om bij God te zijn, om de Dag van God te eren, om het H. Misoffer bij
te wonen en te communiceren. Daarvoor zijn jullie toch priester gewijd en tot
bisschop aangesteld. Niet voor bla-bla. Laten jullie je woordvoeder nog
meedelen: “Wij willen de mensen niet aanmoedigen om naar de Mis te gaan”.
Onvoorstelbaar ! In de politieke of zakenwereld had men al lang jullie ontslag
geëist”.
Naar: LifeSiteNews- 21 december 2020

“De bedrieglijke maatregelen van de politieke autoriteiten met de berustende
volgzaamheid van passieve bisschoppen zijn een echt uitdoven van de
flikkerende vlam van het geloof dat in toenemende mate verdwijnt in onze onchristelijke wereld.”
Uit: Quels prêtres demain? Abbé. Claude Barthe - 21 december‘2020

Woensdag 22 dec: priesters vragen aan de Raad van State om redelijk te zijn en
meer mensen toe te laten in de kerken. Voorstel geweigerd.
Enkel de traditionele priesters kunnen een Kerk op losse schroeven nog
tegenhouden !
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