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Pauselijk kerstbrief 2014 
 

 

In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, een God, Amen. 
 
Ik feliciteer u allen met dit glorieuze feest van de geboorte en het nieuwe jaar 2014. Ik 
wens u allen de zegeningen van de geboorte van de Ene Die werd in de kribbe geboren. 
Zegeningen van goedheid, vreugde, vrede en liefde. Voor iedereen in Egypte, en overal 
in al onze kerken in de hele wereld, iedereen die viert het eerste feest in het nieuwe jaar 
, de feest van de geboorte van onze Heer Jezus Christus. 
 
De Goddelijke menswording is een gebeurtenis die door de aarde samen met de hemel 
tot stand is gekomen. God, door Zijn liefde voor de mensheid, is mens geworden en 
kwam naar ons toe zoals er staat in het vers, dat we noemen  'de kleine evangelie" in 
Johannes 3:16 die zegt: "Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft 
gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven 
heeft " 
 
Deze ontmoeting tussen hemel en aarde was een ontmoeting van Gods kant die mens is 
geworden door Zijn liefde die van boven naar de mensheid daalde. Ook van de mens die 
zijn verlangen die naar God opsteeg toonde. Deze ontmoeting gebeurde in de volheid 
van de tijd zoals de Bijbel zegt, in de schoot van onze moeder de Heilige Maagd Maria 
waar Hij door Zijn liefde mens werd. 
 
In de schepping van de mens, toonde God Zijn liefde voor iedereen, maar in Zijn 
menswording, bevestigde hij deze liefde. In Zijn kruisiging en opstanding, vervolmaakte 
de Heer deze grote liefde voor de mens. 
 
In het verhaal van de geboorte van Christus, hebben we vele herinneringen. We lezen 
over de hemelse ster, en we lezen over de aardse kribbe. We lezen over mensen die uit 
verre landen kwamen, en we lezen over mensen die dicht bij de plaats van de gebeurtenis 
waren. We lezen over jonge mensen, zoals de herders en onze moeder de Maagd Maria. 
We lezen ook over oudere mensen, zoals St. Jozef de timmerman, St. Simon de bejaarde 
en St. Anna de profetes. We lezen over alle soorten mensen. 
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De wereld in de tijd van onze Heer Jezus Christus was in twee hoofdgroepen verdeeld, 
Joden en niet-Joden (volkeren). Er was ook een scheiding tussen hemel en aarde. In de 
hemel leefde de engelen en de hemelse wezens, en op aarde leefde de mensen die  
verdeeld waren in Joden en niet-Joden. Door de geboorte van onze Heer Jezus Christus, 
kwamen die drie groepen samen. 
 
 
Ten eerste, kwamen de herders die waakten over hun kudde. De herders waren zeer 
eenvoudige mensen, en waren van de eenvoudigste sector van de Joodse samenleving. 
Hun werk en inspanningen in de woestijn waren omwille van de kudde die ze weidden, 
en uit deze kudde werden de offers die aangeboden werden, geselecteerd. 
De herders waren nomaden, altijd op reis zonder een vaste plek om in te wonen. Zelfs 
hun getuigenis was ongeldig in de rechtbanken. Maar de Heer had hen uit Zijn 
 
gezegend  eerlijkheid  gekozen maar ook voor hun eenvoud. God wilde hen eren, daarom 
heeft Hij Zijn geboorte aan hen geopenbaard door de engel die aan hen verscheen en 
zei: " ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal 
vervullen" Luc. 2:10 
 
Deze herders waren Joden. Alsof God de herders had gekozen om de Joden te 
vertegenwoordigen. De rest van de wereld werd vertegenwoordigd door de heidense 
volkeren. Dus God had de aanbiddend wijzen namens de heidenen gekozen. Ze kwamen 
uit verre landen in het oosten. Zij legden deze lange reis. De wegen waren niet zoals wat 
we nu hebben. Ze waren wetenschappers in de sterrenkunde, en in het voorspellen van 
de gebeurtenissen die misschien gebeuren kunnen. 
 
Ze reisden voor een lange tijd uit verre landen om de geboren Koning der Joden op te 
zoeken en te aanbidden. We kennen allemaal het verhaal, maar de belangrijkste punten 
waren dat ze hun doel bereikten en werden beschouwd als hoogstaande in hun 
samenleving. Ze kwamen naar Jeruzalem, naar de plaats van de kribbe waar het kindje 
Jezus Christus was, en boden ze hun gaven. 
 
Door hun giften gaven ze uiting aan hun enthousiasme over de geboren Koning der 
Joden. Dus, de aardse wereld kwam in twee groepen naar de kribbe rondom de Heer 
Jezus. 
 
De derde groep, was van de hemel, vertegenwoordigd door een lofzingende hemelse 
leger. Ze zongen het beroemde loflied: "Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en 
vrede op aarde, in mensen een welbehagen."  Dus in de kribbe en rondom de Heer 
Jezus Christus, werd de hele wereld vertegenwoordigt. De aardse wereld werd 
vertegenwoordigt door de twee groepen, de herders en de wijzen, en de hemelse wereld 
door de engelen. 
 
Maar wat ons interesseert en wat ik zou graag aan u willen toevoegen is dat de wijzen 
die uit verre landen kwamen, boden Jezus geschenken van: goud, wierook en mirre. De 
meesten van ons weten dat goud een symbool is van zijn koningschap, wierook een 
symbool is van zijn priesterschap, en mirre een symbool is van Zijn lijden en kruisiging. 



 
 
 
Deze giften beelden de eigenschapen van onze Heer Jezus Christus uit. De vraag nu is: 
Waarom kozen de wijzen juist deze gaven? We weten allemaal dat het geschenk die 
aangeboden wordt afhankelijk is van de smaak van de gever en zijn bruikbaarheid door 
de ontvanger. Dus waarom kiezen ze die gaven? Ik wil u vertellen dat die gaven die 
aangeboden werden door de wijzen symboliseren het leven van de mens. 
 
Het leven van de mens wordt gekenmerkt door goud, wierook en mirre. Ik bedoel, ieder 
van ons, heeft dagen van goud, dagen van wierook en dagen van mirre in zijn leven. De 
dagen van goud zijn de dagen van succes, een goede gezondheid, overwinning,  rijkdom 
en comfort, evenals alle dagen van vreugde, hetzij op het werk, zaken, of succes in studie. 
Dit alles wordt beschouwd als de gave van goud. 
 
De gave van wierook vertegenwoordigt de dagen van studie, arbeid, harde inspanningen 
en dienstbaarheid, en andere dagen die grote ruimte nemen in het leven van de mens. 
 
De dagen van mirre, in het leven van de mens moet volgens deze filosofie van de gaven, 
het symbool zijn voor de dagen van verdriet, beproevingen, nood, lijden, ziekte, en alle 
dagen waarin de mens pijn, negatieve emoties en angst heeft .Dit alles wordt 
vertegenwoordigd door de gave van mirre. 
 
Maar al die gaven vertegenwoordigen de mix van het leven van de mens. Het leven van 
ieder van ons is een mengsel van goud, wierook en mirre. Daarom als er mirre dagen zijn 
dan zullen er dagen van wierook en goud volgen in het leven van de mens, zoals de Bijbel 
zegt, “alle dingen werken samen  ten goede voor hen die God liefhebben”. Al de 
dagen met al hun soorten, werken samen ten goede voor hen die God liefhebben. 
 
De geboorte van onze Heer Jezus Christus geeft ons hoop, moed en nieuw leven in een 
nieuwe visie voor ons dagelijks leven. Ik feliciteer u allen, alle geestelijken, gelovigen, en 
gezinnen. Speciale felicitaties voor onze jongeren en kinderen. Ik feliciteer elke kerk met 
haar bestuur, dienaren en diakenen. Ik vraag de Heer om u genade te geven en uw leven 
elke dag te vullen met de vreugde van de geboorte van Christus. Moge ons leven altijd 
zijn voor de glorie van Zijn naam, en glorie aan God, nu en voor eeuwig en altijd. Amen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


