KERSTBOODSCHAP VAN DE KERKEN

In het KERSTDORP AAN ZEE staan ook kerken en wonen christenen. Voor ons is Kerstmis
het geboortefeest van Jezus Christus. Door hem weten wij dat God de mensen en onze
wereld liefheeft. En die boodschap is even concreet als die mens van vlees en bloed, die
in onze wereld wordt geboren. Zijn hele leven - wat hij zegt,wat hij doet, wie hij is staat haaks op wat gewoon en gangbaar is in dit bestaan. Aan het begin van onze
jaartelling stond het in scherpe tegenstelling tot de macht van de Romeinse keizer. In
2006 contrasteert het scherp met alles wat bij ons macht heeft, wat ons gevangen houdt
en wat mensen kleineert.

Wij geloven dat de liefde van God, die in Jezus zichtbaar wordt, zo sterk is, dat hij de
mensen en de wereld kan veranderen. Christenen leven dan ook met een visioen. Als
Gods liefde het wint, dan zal de aarde vervuld zijn van liefde en vrede en recht. En zijn
de mensen samen mens, op een manier waarvan zij nu alleen nog kunnen dromen…

Wat ons met het Kerstfeest bezielt staat nog steeds haaks op het leven dat wij hier en
nu leiden. Die liefde van God heeft ons geraakt en daar kunnen wij niet meer los van
komen. Ons mensen is een land beloofd, waar mensen echt mens kunnen zijn. Niet
gekleineerd door welke macht dan ook, maar in bloei. En niet slechts enkele
bevoorrechten, maar alle mensen mogen hier tot ontplooiing komen.

Op deze website vindt u een overzicht van de vele activiteiten die van 9 december tot en
met 7 januari in en rond de kerken georganiseerd zijn. Want waar het hart vol van is…
Overigens zult u begrijpen dat wij ook de rest van het jaar proberen vorm te geven aan
ons visioen. Want wij geloven dat het waar is. Wij hopen dat het waar is. Wij proberen in
deze wereld zo lief te hebben dat dát waar is. En zó willen wij meedoen aan en wonen in
ons KERSTDORP AAN ZEE.

