Don Bosco

Bezinning 217: De herders verkondigen 2
Lucas 2,15-20 = Kerstmis dageraadsmis

Het Woord
Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten we naar
Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft
gemaakt’. Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voerbak
lag. Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. Allen die het hoorden
stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, maar Maria bewaarde al deze woorden in
haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om
alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.
Een woord bij het Woord
Direct na Jezus’ geboorte spelen de herders een zeer markante rol. Ze kregen als eersten de blijde
boodschap te horen, nog wel van een engel, dus van God zelf. In een tweede beweging spreken ze
tot elkaar. Ze delen dus het geloof, het vreugdevolle nieuws. Zo vormen ze gemeenschap op een
niveau niveau. Ze nodigen elkaar uit om naar buiten te treden. Ze stellen vast dat alles is zoals het
hun gezegd is: ze zien het met eigen ogen. Ja, naar Jezus kijken, dat brengt de uiteindelijke en
diepste geloofszekerheid.
Dan maken ze anderen bekend wat ze van de engel gehoord hebben. Ze houden het Woord van God
niet voor zichzelf. Ze verkondigen dus. Ze zijn missionair. Zo wekken ze verwondering op. Hun
getuigenis zet Maria zelfs aan tot overweging in haar hart, tot meditatie.
Tenslotte keren ze terug naar hun gewone leven, terwijl ze de glorie van God bezingen en Hem
loven.
Het is een leerrijke cirkel: vertrekkend van Gods Woord, ontmoeten ze Jezus, maken dit Woord aan
anderen bekend, zetten aan tot het geloof vol verwondering en keren terug, niet om zichzelf te
bewieroken, maar om God te prijzen.
Het Woord in mijn leven
Hoe openbaart God mij zijn Woord? Met wie praat ik daarover? Aan wie maak ik het – samen met
anderen – bekend? Is het mijn doel dat anderen Gods Woord bemediteren, het in hun hart
overwegen? Loof en prijs ik de Heer? Hoe doe ik dat?
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Bidden met het Woord
God,
U blijft niet ver weg,
maar spreekt tot ons.
Uw Woord verbindt ons met elkaar.
Het zet ons op weg
om er anderen in te laten delen.
Moge uw Woord vruchtbaar zijn
in het hart en leven van mensen.
U prijzen en loven we
voor het wonder gebeuren
van Jezus’ geboorte
en alles wat Hij voor ons betekent. Amen.
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