Het geheim van
de kerstengel
Hij waakt het
hele jaar over ons
Rondom de stal van Bethlehem ontmoeten we talrijke engelen
die als gezanten van God een bijzondere rol spelen. Zij verkondigen het geheim van Kerstmis en waken beschermend over
de mensen. Anselm Grün volgt het spoor van deze engelen in
het Kerstverhaal en laat zien dat zij nog steeds aanwezig zijn
in het alledaagse leven van gewone mensen in deze tijd.
De kerstengel wil ons met zijn vleugels beschutten – als je je
ogen voor hem opent.
Anselm Grün is monnik in de benedictijnerabdij van Münsterscharzach. Zijn boeken over geloof en hedendaagse spiritualiteit zijn
internationale bestsellers.
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Anselm Grün Geborgen en beschermd

‘De kerstengel laat je zien hoe het met
je gaat. De engel brengt jouw waarheid
aan het licht. De waarheid staat ons
niet altijd aan, want we identificeren
ons vaak met onze eigen voorstellingen
om de waarheid over onszelf uit de
weg te gaan. Maar de engel vertelt je
ook welke belofte er boven jouw leven
staat, waartoe God jou in staat acht. De
droom wil je bemoedigen om de stappen te zetten die jou naar leven, liefde,
vrede en vrijheid leiden.’

Anselm Grün

‘De kerstengel wil je op al jouw wegen
begeleiden. Hij laat je altijd zien wat
goed voor je is, waar je beschermd bent,
waar je veilig kunt groeien en waar je
je kunt ontplooien tot de mens waartoe
God jou heeft voorbestemd. De kerstengel wil je gevoelig maken voor wat jij
op dit moment nodig hebt.’
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Moge de kerstengel
bij je zijn!
In het kerstverhaal wemelt het van engelen
– zonder engelen kunnen we ons Kerstmis
helemaal niet voorstellen. De engel verkondigt Maria dat ze een zoon zal baren. Engelen
verkondigen de herders de blijde boodschap
dat hun heiland is geboren. En engelen zingen
het eerste kerstlied: ‘Eer aan God in de hoogste
hemel en vrede op aarde voor alle mensen die
hij liefheeft.’
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Zo vertelt de evangelist Lucas het ons. Bij Matteüs verschijnen er vijf engelen in de droom
van Jozef en de wijzen.
De engelen begeleiden niet alleen de geboorte van Jezus, maar ook zijn ontwikkeling
en volwassenwording. Als we goed naar de
kerstengelen kijken, zien we dat ze behalve
het geheim van Kerstmis het geheim van onze
menswording onthullen. In deze betekenis
wens ik je een kerstengel die jou niet alleen
met Kerstmis, maar het hele jaar begeleidt en
over jouw menswording waakt.
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De engel die jou
in de stilte leidt
God zendt de engel Gabriël naar Zacharias,
die de priesterdienst in de tempel vervult.
Hij belooft het oudere echtpaar Zacharias en
Elisabet dat zij een zoon krijgen. Maar Zacharias gelooft de engel eerst niet. We stellen ons
soms voor dat de engel als een krachtig licht
verschijnt. Als we zoiets zouden meemaken,
zouden we het natuurlijk meteen geloven.
Maar de engel kan ook een zachte impuls
zijn die in ons hart opkomt. We kunnen hem
eveneens ontmoeten in een persoon die ons
iets zegt, die ons hart beroert. Net als Zacharias maken we zulke engelen die op kousenvoe-
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ten ons leven binnenkomen, waarschijnlijk
monddood. Of we zien ze helemaal niet. We
wuiven deze zachte impulsen met rationele
argumenten weg. Het heeft toch geen zin om
in iets nieuws te geloven.
De engel zorgt ervoor dat Zacharias niet meer
kan praten. De engel heeft bij de man die
de zachte impulsen met zijn rationele argumenten overstemt, blijkbaar alleen een kans
als hij hem in de stilte leidt. In de stilte praat
Zacharias niet meer, maar het is belangrijk dat
ook zijn gedachten verstommen. Zijn denken
waarmee hij zichzelf en zijn vrouw Elisabet
in hokjes heeft geplaatst, moet verstommen,
zodat er nieuwe gedachten in hem kunnen
opkomen.
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