My liewe vriende,
Kersgety herinner ons dat Naseret die omgeweing is waarin Jesus die grootste gedeelte van sy lewe
spandeer het en ook waar hy groot geword het. Diè Seisoen maan ons om te onthou om ons eie teologiese
plek te besoek, daar waar ons tuis is, die plek waar ons in liggaam en gees verkwik word. Dit is ook die
plek waar ons verlos word van die bande van maglus, rykdom, status en selfgenoegsaamheid. Daar
kan ons, ons verbly in eenvoud, krag put uit ons binnekamer en Evangelie-waardes omvou. In kort,
waar ons Jesus beter leer ken.
In ondersteuning van die bovermelde, bied ek u twee meditasies.
Die Petisie is soos volg: Binnekamer kennis van Christus om sodoende Hom meer lief te hê en Hom na te
streef.
Lukas 2:19 “maar Maria het all hierdie woorde bewaar en in haar oordink.” Maria het toegelaat dat haar
diepste wese aangeraak word. Laat ons ook deur die Kersboodskap aangeraak word. In Maria se
teenswoordigheid, vestig julle gedagtes op Jesus deur haar oë en geloof. Vul julle gedagtes met Jesus.
Soos Hy, laat uself verras en geaffekteer word deur ‘n mensdom, kultuur, familie, die natuur, werk, die
teensvoordigheid van God en Jesus se eie vordering.
In Naseret het Jesus geleer om soos ‘n mens te lewe, “soos ‘n doodgewone mens”, “een tussen baie”, net soos
so baie van ons wat die lewe mee maak sonder erkenning, onbelangrik en onbekend. Nieteenstaande, in
Naseret het Hy eervaar en geleer wat dit beteken om geseënd te wees (Mtt 5:1-12, Luk 6:20-22) en die
menslike meelewing van weet waar om ware geluk te vind geken. Blydskap en geestelike vrede wat in
ware blydskap gevind kan word, is vrylik beskikbaar aan almal. Net so, hierdie blydskap en geestelike
vrede is ‘n vrylik gegewe genade, ‘n geskenk, altruisties, diep en is nie die gevolg van die bevrediging
van onsinnige begeertes nie, maar bewerkstellig inerne hormonie. Dit raak ander aan, dit maak ons nie
op onsself aangewese nie, dit is nederig en spruit nie uit ons self-bevredigende ego nie, maar maak ons
ontvanklik vir ‘n toekoms van liefde en diensbaarheid.
Lees weer stading deur die Saligsprekinge en sien hoe dit kenmerkend is van Jesus se lewe (in Naseret
en sy publieke lewe) en vra jouself af hoe ver vertrou jy Jesus se belofte van blydskap en ware geluk (die
pêrel, die skat Mt14:44-46). Waar soek jy na geluk en blydskap. Hoe ervaar jy die Saligsprekinge in
jou lewe en wanneer is jy op joy gelukkigste.
My virende, mag Kersfees meer as net ‘n herinnering aan die weder geboorte van Christ in elk een van
ons wees. Mag ons, ons opnuut verheug in die teenswoordingheid van die Heilige omvou in elk van ons.
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Biskop Margaret B Vertue.

